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In Appreciation
Emeritus Professor Dr. Somseen Chanawangsa, Fellow of the Royal
Society of Thailand, remarked that he saw the benefit of my Dhamma
book entitled

ถาสูงอายุเปน ก็นาเปนผูสูงอายุ [thɑ̂ɑ sǔuŋ ɑɑyú pen kɔ̂ nɑ̂ɑ

pen phûu sǔuŋ ɑɑyú], and that he, therefore, thought of translating it
into English to publicize and expand the benefit thereof even more
widely. He had hoped to publish it as a Dhamma gift on the occasion of
the National Elderly Day of 2018.
Now he has informed that the rendering has been completed, the
title of the English translation being If you know how to be elderly, then it
is worth being an elder, with the content laid out in bilingual format. This
was with the concerted effort of Associate Professor Dr. Wipah
Chanawangsa, who provided her editorial assistance throughout.
Within this time period of year falls the Songkran Festival, with
Songkran Day as the National Elderly Day. The translator and a number
of faithful Buddhists have agreed in unison to publish this bilingualized
volume as a Dhamma gift on the occasion of this year’s National Elderly
Day as wished.
I would like to express my appreciation to Dr. Somseen
Chanawangsa, who has faith in the Dhamma and who has continuously
cultivated the paths to accomplishment over a long period of time in
propagating the Dhamma and promoting academic affairs, as evidenced
from the successively increasing number of English-language Dhamma
books he has helped bring into existence, including this latest volume.
My thanks also go to Dr. Wipah Chanawangsa and those who have
contributed, with their shared faith, to this meritorious act of Dhamma
donation in bringing the promulgation of the Dhamma and promotion of
academic affairs to fruition as aimed for.

ขอกุศลกิจที่ไดBบําเพ็ญ จงเป$นปVจจัยหนุนนําความงอกงามแพร:หลาย
แห:งสัมมาทัศนะ เพิ่มพูนสัมมาปฏิบัติ ทําใหBเกิดความแผ:ขยายแห:งธรรม เพื่อ
ประโยชนทางการศึกษา และความเจริญงอกงามแห:งจิตใจและปVญญา อันจะ
นํามาซึ่งประโยชนสุขที่แทBจริงและยั่งยืนแก:ประชาชน และขอใหBกุศลจริยาที่
ร:วมกันบําเพ็ญนี้ จงสัมฤทธิ์ผลใหBทุกท:านพรBอมทั้งญาติมิตร เจริญดBวยจตุรพิธ
พรชัย และใหBพหูชนกBาวไปในสัมมาปฏิปทา ที่จะนํามาซึ่งธรรมไพบูลยสืบ
ต:อไป
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต)
๖ เมษายน ๒๕๖๑

May this meritorious task thus undertaken be a factor to support
the growth and dissemination of the proper view and to enhance the
right practice, thereby engendering the spread and expansion of the
Dhamma, for educational benefits and the prosperous cultivation of
mind and wisdom, which will bring about the genuine and sustainable
welfare and happiness of the populace. May this meritorious act thus
jointly performed be accomplished, culminating in all the parties
concerned and their relatives and friends thriving with the four boons of
life, as well as making the multitude of people progress in the proper
path leading to the full development of the Dhamma for years to come.
Somdet Phra Buddhaghosacharya (Payutto)
April 6, 2018
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ถ้าสูงอายุเป็ น ก็น่าเป็ นผูส้ งู อายุ
วัฒนธรรมนับถือผูสูงอายุ มาเปน “สังคมผูสูงอายุ”
ในสังคมนั้น เป$นธรรมดาสืบกันมาว:า คนที่เกิดก:อน มีอายุมากกว:า ก็
ไดBเรียนรูBมาก:อน คนที่เกิดทีหลัง ยังไม:รูBอะไร ก็ไดBเรียนรูBจากคนรุ:นก:อนนั้น
ลูกเรียนรูBจากพ:อแม: นBองๆ ก็รับรูBจากพี่ๆ โดยทั่วไป คนรุ:นหลังจึงรับฟVง
คอยฟVง หรือถึงกับเชื่อฟVง นับถือคนรุ:นก:อนกว:าตน ดังที่คนไทยเรียกคนรุ:น
ก:อนอย:างนับถือว:าผูBอาวุโส
ยิ่งเป$นคนมีอายุมาก สูงอายุ เป$นคนรุ:นก:อนกว:าหลายรุ:น จนแก: จน
เฒ:า ก็ยิ่งไดBรับความนับถือ เชื่อถือ หรือเคารพ จนเป$นวัฒนธรรมของชาติ
ของสังคม
พรBอมกันนั้น ก็มีหลักมีคําสอนดBานคุณธรรมจริยธรรมเขBามาหนุน
เพื่อใหBผูBอาวุโส และผูBสูงอายุทั้งหลาย ประพฤติตัวดํารงตนใหBสมควรแก:
การที่จะไดBความยอมรับหรือเคารพนับถือว:าเป$นผูBหลักผูBใหญ:
ตามที่ว:ามานั้น ผูBสูงอายุไดBเป$นผูBหลักผูBใหญ:มีความสําคัญขึ้นมาโดย
วิถีของการยอมรับทางวัฒนธรรม แต:เวลานี้ สังคมไดBเจริญหรือเกิดมีความ
เปลี่ยนแปลงเป$นไปจนมีสภาพที่เรียกว:าเป$นสังคมผูBสูงอายุ เนื่องจากมี
อัตราส:วนประชากรผูBสูงอายุเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป$นประชากรกลุ:มกBอนใหญ:
เป$นธรรมดาว:า คนส:วนมากหรือคนจํานวนใหญ:มีลักษณะอาการ
อย:างไร มีคุณภาพแค:ไหน ก็จะเป$นส:วนสําคัญที่ปรุงแต:งสภาพของสังคม

If you know how to be elderly, then it is worth being an elder
A culture of respecting elders has become “a society of the elderly”
In society, it has traditionally been quite normal that those who
are born earlier, being older, will get to learn first. Those who are born
later, not yet knowing anything, will get to learn from their predecessors.
Children learn from their parents and younger siblings acquire knowledge from their older siblings. Generally speaking, therefore, those who
are born later will listen to, give heed to, or even obey and respect
people of older generations than their own, as the Thais would
respectfully refer to those of the previous generations as their seniors.
The more people are aged or advanced in age, belonging to a few
generations earlier up to a very ripe old age, the more they are
accorded respect, trust, or reverence to the extent that this has become
a culture of the nation or of society.
At the same time, there are moral and ethical principles and
teachings coming to support so that seniors and elders can conduct
themselves befitting the recognition or reverence and respect they will
receive as doyens [of society].
As said earlier, the elderly have become doyens of society, with
their importance arising through the course of cultural recognition.
These days, however, society has progressed or undergone a change to
the extent that it is dubbed a society of the elderly, due to the
increasing proportion of elders so that they have become a large portion
of the population.
It is normal that what characteristics and manners the majority or
great number of people possess and how much quality they have will
contribute significantly to conditioning the state of that society.

๒

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

เมื่อเป$นเช:นนั้น ความสําคัญของผูBสูงอายุที่มีมาเดิมตามวัฒนธรรม
ประเพณี ก็จะกลายเป$นความสําคัญตามสภาพความเป$นจริง โดยที่ว:า
ความเป$นไปของสังคม เช:น ความเจริญหรือความเสื่อม ความดีงามหรือ
ความโทรมทราม ตลอดจนความสุขใสมั่นคงหรือความอ:อนแอบอบสลาย
ของสังคม จะขึ้นต:อสภาพของผูBสูงอายุเป$นปVจจัยอันใหญ:
เหมือนบอกว:า แต:นี้ต:อไป ผูBสูงอายุจะตBองเป$นหลักใหBแก:สังคมดBวย
ความสํานึก โดยรูBตัว และอย:างเต็มตัว มิใช:เป$นแค:ในทีอย:างที่เป$นมา
ผูสูงอายุ ก็คือพอแกแมเฒา จะเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน
มองในแง:หนึ่ง เมื่อเป$นสังคมผูBสูงอายุ ก็คือเป$นสังคมของคนแก:
ผูBเฒ:าผูBชรา ที่เสื่อมถอยกําลังวังชา จะหมดแรง ถึงตอนนี้เหมือนกับว:า
ผูBสูงอายุจะตBองมาเจอเรื่องยาก มีภาระหนักเพิ่มขึ้น จะไปไหวหรือ?
ไม:ใช:อย:างนั้น ตรงขBาม เป$นเรื่องของธรรมชาติที่เอื้ออยู:แลBว จึงไดB
เป$นวัฒนธรรมสืบกันมา คือโดยธรรมชาตินั้น มนุษยเป$นสัตวที่ประเสริฐ
ดBวยการฝ`กการเรียนรูBศึกษา ยิ่งเกิดอยู:นานมา ก็ยิ่งมีชีวิตที่ไดBพัฒนามาก
ขึ้นๆ
ในแง:ที่สําคัญ ผูBสูงอายุคือผูBไดBพัฒนามาจนมีวุฒิภาวะ ซึ่งเป$นความ
เจริญแก:กลBาเติบใหญ: มากดBวยกําลังจิตใจและกําลังปVญญา ที่เป$นแกนกลาง
และเป$นตัวนําของการสรBางสรรคพัฒนาอย:างแทBจริง
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With that being the case, the importance of the elderly as has
been recognized by way of culture and tradition will become factually
significant in such a way that the course of society—whether it be its
growth or decline, amelioration or deterioration, as well as bliss and
security or feebleness and decay—will hinge upon the state of the
elderly as a major contributing factor.
It is as if to say that from now on elders would have to serve as
the mainstay of society—conscientiously, knowingly, and fully, not just
tacitly as ever before.
Elders effectively being aged men and old women,
where would their physical strength be summoned from?
From one perspective, a society of the elderly is effectively one of
old people, those advanced in age, whose vigor is deteriorating, on the
brink of being exhausted. But it now looks as if they were to be confronted with a formidable task, having an added heavy burden imposed
upon them. Would it be possible for them to make it?
This is, however, not so. On the contrary, it is a matter of nature
that is inherently favorable so that it has become a culture handed
down from generation to generation. That is, humans are, by nature,
noble beings through training, learning, and studying. The longer they
have been born and lived on, the more and more developed their lives
will become.
In a significant respect, elders are those who have been so
developed as to have culminated in maturity, which is the growth,
ripeness, and maturation, abundant with the strength of mind and power
of wisdom that truly serve as the central core and leading agent of
construction and development.

๓
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คราวนี้ ผูBสูงอายุซึ่งเป$นผูBที่ไดBพัฒนาชีวิตนําหนBามาในสังคม ก็จะทํา
ใหBวัฒนธรรมเป$นของจริงแทBเป$นเนื้อหาของสังคมไปเสียเลย โดยผูBสูงอายุ
จะเป$นหลักเป$นแกนนําของสังคมในการสรBางสรรคความถูกตBองดีงาม ความ
เจริญมั่นคงยั่งยืนอยู:ดีมีความเกษมสันติสุขที่รอกันมานาน ใหBเป$นจริงขึ้นมา
อย:างมั่นใจ ดังที่ผูBสูงอายุมากคน ไดBเป$นผูBนําหรือเป$นผูBทําใหBแก:สังคมมาแลBว
มากมาย คราวนี้ก็ทําเพิ่มทํายืดขยายต:อไปไดBอีก
เป$นอันว:า ในสังคมมนุษยที่ไดBเจริญพัฒนามาจนกลายเป$นสังคม
ผูBสูงอายุนี้ บัดนี้ถึงเวลาที่ผูBสูงอายุจะตBองเป$นส:วนร:วมนํา ที่จะทําสังคมใหBมี
ความเจริญพัฒนาอย:างดีอย:างที่พึงหวังใหBไดB – นี่เป$นภาระที่สมกับภาวะ
ควรจะทําไดB ไม:เกินกําลัง
สูงอายุ ไมใชงอนแงนงอแง แตเปนหลักใหญแทที่มั่นคง
ในสังคมทั้งหลายทั่วไป มีวัฒนธรรมนับถือผูBสูงอายุ เป$นเรื่องธรรมดา
อย:างที่ว:าแลBว เนื่องจากเป$นผูBที่ไดBเรียนรูBมาก:อน มีประสบการณที่จะบอก
จะสอนแก:คนรุ:นหลัง ที่เรียกว:าอนุชน และจากการเรียนรูBคือการศึกษา
นั้น ยิ่งมีชีวิตอยู:นานไป คนสูงอายุขึ้น ก็ยิ่งดําเนินชีวิตไดBดีขึ้น มีจิตใจและ
ปVญญาที่เจริญพัฒนามากขึ้น แมBจะแก:เฒ:าชราลงไป ร:างกายจะถอยกําลัง
อ:อนแอลง แต:จิตใจและปVญญาก็เขBมแข็งอยู:ไดB จิตใจและปVญญาที่พัฒนาดี
แลBวนั่นแหละ คือคุณค:าที่แทBจริงของชีวิต
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In turn, the elderly, whose lives have been precedently developed
in society, will go so far as to render culture into a genuine entity
altogether, making up society’s substance. In this endeavor, the elderly
will be the mainstay or leading core of society in confidently rendering
into reality the long-awaited righteousness, virtue, prosperity, stability,
sustainability, well-being, safety, peace, and happiness, just as a large
number of elders have served as leaders or contributed a great deal to
society. They can now do more, extending and expanding what they
have done even further.
So, in a human society that has developed into one of the elderly,
it is now time for them to participate in playing a leading role in trying to
successfully make that society thrive and develop well in a desirable way.
This is a burden befitting their status quo, which is something achievable,
not beyond their capacity.
Being elderly does not mean being decrepit and fussy,
but serving as a secure, genuine, great mainstay of society
In societies in general, it is normal, as said earlier, that there
exists a culture of respecting elders. As they have got to learn first, they
have experiences to relate and teach to people of subsequent
generations, referred to as anujana “later-born ones”. From their
learning, namely education, the longer they live on and the more elderly
they become, the better they can lead their lives, and the more
developed their mind and wisdom. Even though they become older,
enervated, and weaker, their mind and wisdom are able to stay robust.
It is their well-developed mind and wisdom that constitute the genuine
value of their lives.

๔
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ดังนั้น ผูBสูงอายุ ที่สูงธรรม สูงปVญญา จึงเป$นสมบัติสูงค:าของสังคม ที่
คนจะเคารพและเชิดชูบูชา อันจะนําประโยชนมาใหBอย:างยั่งยืนหรือตลอดไป
ที่ว:า ใหBสูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปVญญานั้น ที่จริง สูงธรรมคําเดียว ก็
คลุมหมด คือรวมทั้งปVญญาดBวย
แต:เป$นธรรมดาในทางพระ ท:านถือปVญญาเป$นยอดธรรม จึงนิยมพูด
แยกออกมาใหBเด:นชัด ส:วนธรรมก็คลุมคุณธรรมความดีงามอื่นทั้งหมด ตั้งแต:
ทาน ศีล ตั้งแต:วินัย ความประพฤติดีงาม ชีวิตที่สะอาดสุจริต การอยู:ร:วม
สังคมอย:างเกื้อกูลก:อประโยชน และคุณธรรมความดีงาม ตั้งแต:เมตตา
กรุณา ตลอดจน วิริยะ สติ สมาธิ ความเขBมแข็งมั่นคง และความสุขสดชื่น
ผ:องใสของจิตใจ
ธรรม เป$นหลักของชีวิต และเป$นหลักของสังคม มีปVญญา จึงรูBหลัก
บอกหลักไดB และใชBหลักเป$น ทําใหBมีความยิ่งใหญ:ที่แทBจริง ดังนั้น ผูสูงอายุ
ที่สูงธรรมสูงปญญา จึงเป$นผูหลัก ใหBแก:สังคม และเป$นผูใหญ ที่จะบอกจะ
สอนจะชี้แนะจะนําทางแก:สังคม เป$นผูBนําไดB สมกับที่เรียกว:าเป$นผูBหลัก
ผูBใหญ:
เป$นอันว:า ผูBสูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปVญญา ก็เป$นผูBหลักผูBใหญ:ไดBแน:นอน
คําพระเรียกว:าเป$น “เถระ” แต:ชาวบBานคงรูBสึกว:าไม:ถนัด ก็อาจจะเรียกว:า
“วุทธชน” หรือจะเรียกใหBยิ่งใหญ:เป$น “เชษฐบุรุษ” ก็ไดB
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Therefore, those advanced in age who are also advanced in the
Dhamma and advanced in wisdom are highly valuable assets of society,
who will be revered, praised, and paid homage to, and who will bring
about benefits sustainably or forever.
As for the saying that “advanced in age” is to be accompanied by
“advanced in the Dhamma,” and “advanced in wisdom,” in actual fact,
however, the phrase “advanced in the Dhamma” alone is all-inclusive,
i.e. encompassing wisdom as well.
Nonetheless, it is normal in Buddhist terms to regard wisdom as
the crown jewel of all the Dhamma tenets, so wisdom is usually singled
out for conspicuity, whereas the term Dhamma here embraces all other
sorts of merits and goodness, ranging from giving charitably and
morality—beginning with discipline, good conduct, pure and impeccable
life, and coexistence in a helpful and beneficial way—and merits and
goodness—beginning with loving-kindness and compassion—all the way
to energy, mindfulness, and concentration, to stalwartness and steadfastness, and happiness, refreshment, and radiance of the mind.
Dhamma is the mainstay of life and pillar of society, so it is only
with wisdom that one can recognize this pillar, speak of it, and know how
to apply it, which will bring into existence genuine greatness. Therefore,
those elders who are advanced in the Dhamma and wisdom will serve as
mainstays of society and doyens who will inform, teach, counsel, and
guide society, thus being able to be its leaders befitting their designations as “mainstays” and “doyens” [of society].
So an elder advanced in the Dhamma and wisdom can definitely
be a senior member of society. The religious term for this is thera “an
elder; a senior,” but the layman will most probably not feel at home with
this term. Instead, an elder might as well be called a vuddhajana “an
elderly one,” or rather grandiosely called a jeṭṭhapurisa “a senior one.”

๕
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จะเป$นผูBหลักผูBใหญ: ก็ใหBมีความสูงธรรมสูงปVญญาไวBดังที่ว:า มิฉะนั้น
จะถูกคําเตือน หรือถูกท:านตําหนิไดBว:าเป$น “โมฆชิณณ” แปลว:าคนแก:เปล:า
นี่ว:าตามที่พระพุทธเจBาตรัสไวBเองว:า “บุคคลไม:ชื่อว:าเป$นเถระ/ผูBหลักผูBใหญ:
ดBวยการที่ศีรษะมีผมหงอก บุคคลนั้นมีวัยแก:หง:อม ก็เรียกไดBแค:ว:าเป$นคน
แก:เปล:า” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๔๙)
มีทางทําไวใหดู ที่เขาจะไดเลือกเดินตาม
ผูBสูงอายุนั้น ดังที่ว:าแลBว ไดBเรียนรูBมาก:อน มีประสบการณที่ไดBผ:าน
มาหรือสะสมไวB จึงเป$นประโยชนอย:างง:ายๆ แก:คนผูBตามมา ที่เรียกว:าคน
รุ:นหลัง หรือเรียกใหBสั้นแค:ว:า อนุชน คนรุ:นหลังที่ฉลาด ก็รูBจักเรียนรูBและใชB
ประโยชนจากประสบการณของคนรุ:นก:อน เป$นเหมือนการเรียนลัดอย:างหนึ่ง
อย:างนBอยคนรุ:นก:อน เฉพาะอย:างยิ่งที่สูงอายุ ซึ่งผ:านประสบการณ
มามากมายยาวนานนั้น ก็เป$นคลังขBอมูลสําเร็จใหBแก:อนุชน แมBว:าในปVจจุบัน
ที่ไอทีกBาวไกล คลังขBอมูลจะหาและเขBาถึงไดBง:ายอย:างรวดเร็ว ไม:ตBองพึ่งพา
อาศัยตัวบุคคลมาก แต:คนที่ฉลาดก็ยังจะไดBประโยชนพิเศษ ของขBอมูล
เรื่องราวจําเพาะคนจําเพาะที่และเรื่องนามธรรมบางอย:างลึกลงไป จากตัว
บุคคล
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To be a senior member of society, a person is to keep staying
advanced in his Dhamma and wisdom, as said. Otherwise, he would be
admonished or criticized for being a moghajiṇṇa, meaning “a vacuous
elder.” This comment is in line with what the Buddha himself said thus:
“A person is not called an elder because he is grey-haired. Being ripe in
age, he can only be called old in vain” (Dh, 260).
There are ways paved out there to be seen,
which are for others to choose to follow
As said earlier, elders have got to learn first and have experiences they have gone through or built up. So they can be handily
beneficial for their successors, so-called people of subsequent generations or briefly referred to as anujana. Those of later generations who
are wise would get to know how to learn and make use of experiences
of the earlier generations. This is like a shortcut to learning.
At least, people of earlier generations, especially those elderly
who have gone through vast experiences for a very long time, are
effectively ready-made data storehouses for those of later generations.
Despite the present-day far advanced information technology with
easily and rapidly accessible data storehouses and without much
reliance on human sources, wise people can still obtain special benefits
of information or accounts about specific people and particular spots,
and certain in-depth abstract topics from human sources.

๖
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ยิ่งกว:านั้น ผูBสูงอายุ ที่สูงธรรมสูงปVญญา ก็เป$นผูBหลักผูBใหญ:โดยมิใช:มี
เพียงขBอมูลและประสบการณหลากหลายเท:านั้น ยังมีความคิดนึก จินตนาการ
กลวิธานในการใชBปVญญาแกBไขปVญหาและทําการสรBางสรรคต:างๆ และ
ปรีชาญาณแยกแยะแตกแง:มุมออกไป เรียกง:ายๆ ว:า เป$นขุมทรัพยแห:ง
ปVญญา ซึ่งอนุชนที่ฉลาด จะนํามาใชBสืบต:อสรBางสรรคอริยธรรมของชีวิต
และอารยธรรมของสั ง คม ใหB สั ม ฤทธิ์ ผ ลแผ:ไ พศาล และขยายไพบู ล ย
ยิ่งขึ้นไป
ที่สําคัญเป$นคุณประโยชนเยี่ยมยอด ก็คือ ความสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์
การคBนพบ และงานสรBางสรรคที่เผล็ดประโยชนเป$นประจักษแลBว ชีวิตที่ดี
งามประเสริฐล้ําเลิศ ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของบุคคลที่บรรลุจุดหมาย
อันอุดม เขามีวิธีปฏิบัติ หรือทางดําเนินสู:ความสําเร็จ หรือใหBถึงจุดหมาย
นั้นๆ อย:างไร ก็มีไวBใหBเห็น ซึ่งคนรุ:นหลังจะเลือกนําไปใชBเอาไปปฏิบัติไดB
เรียกว:ามี “ทิฏฐานุคติ” ที่จะเลือกดําเนิน เรียกกันง:ายๆ ว:า เป$นแบบอย:าง
ไมแกเกินเรียน แถมไดเรียนเรื่องยอดประโยชน
คนไทยมีคําชาวบBานพูดไดBง:ายๆ สบายๆ ว:า “ไม:แก:เกินเรียน” เป$น
คําเตือนใจที่ดี เขBากับหลักที่พระสอนไวBว:า คนเรานี้ตBองเรียนตBองศึกษา
จนกว:าจะเป$นพระอรหันต จึงเป$นอเสขะ คือ มีคุณสมบัตินั้นๆ เป$นอย:าง
นั้น ทําไดBอย:างนั้นเป$นปกติแลBว จึงไม:ตBองฝ`กใหBเป$นใหBทําไดBอย:างนั้นอีก
แต:ถBายังไม:เป$นอเสขะ ถึงจะบวชมานานเกิน ๑๐๐ พรรษา ก็ยังตBองเรียน
ตBองศึกษา
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Moreover, those elders advanced in the Dhamma and wisdom are
senior members of society that possess not only varied information and
experiences, but also conceptions, imaginations, and mechanisms in
using wisdom to solve problems and engage in constructive activities, as
well as penetrative knowledge for discernment and further diversification
of perspectives. These can simply be referred to as “treasuries of wisdom,”
which wise people of later generations will be able to make use of in
perpetuating and creating the noble qualities of life and civilization of
society, to bring them to fruition far and wide and ever more expansively.
Significant and superbly beneficial are the successes, achievements, discoveries, and constructive works that have manifestly produced benefits, the virtuous, noble, and exalted lives, as well as the life
development of those who have accomplished their ideal goals. The
ways and means to their successes or to the accomplishment of their
particular goals are there to be seen, for people of later generations to
choose to apply or implement, which is referred to as there being
diṭṭhānugati for them to opt to follow or, simply put, serving as their
role models.
One not only is not too old to learn,
but also gets to learn what is of the utmost benefit
There is a simple, casual saying of the layman among the Thais
that “One is not too old to learn.” This serves as a good admonition, and
is consonant with the Buddha’s teaching that humans are supposed to
undergo learning and training until they become arahants. Only then
will they become asekha or those needing no more training, i.e. having
such and such qualities or being this and doing that until it comes as
second nature so that no more training is needed to be this or to do that.
However, if one is not yet an asekha, even if having been ordained for
over 100 years, one still needs to undergo learning and training.

๗
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ชีวิตจึงคู:กับการศึกษา ทําชีวิตใหBเป$นการศึกษา ที่ว:า ศึกษา คือ
เรียนรูBเรียนทํา ฝ`กใหBการเป$นการทําอย:างนั้นไดBกลายเป$นชีวิตของเราเอง
ดังนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู: ก็ตBองเรียนตBองฝ`กตัวเรื่อยไป และถBารูBจักฝ`ก รูBจัก
เรียน ฝ`กเป$น เรียนเป$น ก็จะมีความสุขจากการฝ`กจากการเรียนนั่นแหละ
คหบดีท:านหนึ่ง กับภรรยาคู:ชีวิตของท:าน ใกลBชิดพระพุทธเจBา และรัก
พระพุทธเจBามาก อยู:มา ท:านชรามากขึ้น วันหนึ่ง เมื่อมาเฝaาพระพุทธเจBา
ไดBกราบทูลว:า ท:านแก:เฒ:าแลBว ร:างกายก็ปKวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ
แอดๆ ไม:มีโอกาสที่จะมาเฝaาพระพุทธเจBาและเหล:าพระภิกษุผูBเป$นที่เจริญ
ใจไดBอย:างสม่ําเสมอ จึงขอใหBพระพุทธเจBาตรัสสอนประทานพระโอวาท
แก:ท:าน
ลําพังความแก:เฒ:าก็ทําใหBร:างกายอ:อนแอ ติดขัด มีความยากลําบาก
อยู:แลBว จึงเรียกว:าเป$นโรคอย:างหนึ่ง คือโรคชรา แลBวทีนี้ พอโรคชรามา
โรคต:างๆ อีกมากมายหลายอย:าง ก็มักเขBามาซ้ําเติมหนักลงไปอีก
พระพุทธเจBาประทานพระโอวาทสั้นๆ มีความตอนสําคัญใหBท:าน
ศึกษาว:า ถึงแมBกายของเราจะปKวย แต:ใจเราจะไม:ปKวยไปดBวย
ที่ท:านว:าใหBศึกษานั้น มิใช:แค:ใหBคอยนึกไวB หรือใหBหมั่นเตือนสติบอก
ตัวเองว:า “ถึงกายจะปKวย แต:ใจไม:ปKวย” อะไรทํานองนี้เท:านั้น อันนั้นเป$น
ขั้นตBน หมั่นนึกหมั่นบอกตัวเองไวB เอาสั้นๆ ว:า “กายป9วย แตใจไมป9วย”
นี่ขั้นตBน แต:ในขั้นเอาจริง ที่ว:าศึกษานั้น หมายถึงฝ`กจิตพัฒนาใจของเรา
จนกลายเป$นจิตใจที่สบายตลอดเวลา ไม:ปKวยเลย
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Life, therefore, goes hand in hand with education and is to be
turned into education, by which is meant learning something or learning
to do something, training oneself so that being this and doing that have
become one’s own life. Therefore, while still alive, one has to learn and
train oneself continuously. And if one knows how to train oneself or
knows how to learn, or is conversant with training and learning, one will
take pleasure in that very process of training and learning.
A certain urban merchant and his wife and life-partner were close
to the Buddha and greatly admired him. As time passed by, they grew
older. One day, while having an audience with the Buddha, they told
him that now that they were old, physically pestered by ailments and
constantly plagued by minor illnesses, they would not be able to pay a
regular visit to him and the monks, all of whom it was delightful for
them to see, and therefore requested him for an exhortation.
Old age alone is already enervating, hampering, and causing
trouble, and so it is dubbed a kind of disease, namely “old-age disease.”
Now with the advent of this old-age disease also comes a great variety
of illnesses that further aggravate it.
The Buddha gave a short exhortation with one important
message for them to study thus: “Even though your body is ill, your
mind will not be also ill.”
What the Buddha meant by “for them to study” is not merely for
them to keep bearing in mind or reminding themselves thus: “Even
though the body is ill, the mind will not be also ill,” or something to that
effect. That would be the preliminary stage: constantly thinking and telling oneself in brief thus: “Though the body is ill, the mind is not to be ill.”
This is just the first stage, but in the stage in which it is taken seriously,
by studying is meant training one’s mind, developing it to the extent that
it stays at ease all the time, absolutely without any illness whatsoever.

๘
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ใจที่สบาย หรือจิตที่ไม:ปKวย ดูไดBจากอาการหรือภาวะจิตที่เป$นผล
ของการพัฒนาจิตใจ เรียกว:า ธรรมสรางสมาธิ ซึ่งเกิดตามกันมา ๕ อย:าง คือ
๑. ปราโมทย ความร:าเริง สดใส ชื่นใจ เบิกบาน
๒. ปติ ความปลาบปลื้ม อิ่มใจ
๓. ปสสัทธิ ความผ:อนคลาย เรียบรื่น สงบเย็นกายใจ ไม:เครียด
ขBอปVสสัทธินี้ เป$นภาวะที่โยงระหว:างกายกับใจ คือ ถBาเกิดความเครียด
ก็จะเครียดทั้งกายและใจ เป$นการดําเนินชีวิตผิด ถBาเครียดบ:อย ก็มีหวังแก:
เร็วแน:ๆ แต:ถBาเกิดปVสสัทธิ ก็จะมีความผ:อนคลายทั้งกายและใจ เหมือนไดB
พักผ:อนอยู:ตลอดเวลา
๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ เป$นภาวะที่ใจคล:องโล:งโปร:งสบาย ไม:มี
อะไรกดดันบีบคั้น พอมีความสุข ใจไม:ตBองดิ้น ไม:กระวนกระวาย ไม:ฟุaงซ:าน
ไม:กระวนกระวาย ก็เปbดโอกาสใหBจิตเป$นสมาธิ
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตมั่นแน:ว อยู:ตัว เขBาที่ ไม:มีอะไรรบกวนไดB จะคิด
จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยู:กับเรื่องนั้น ไม:ฟุaงซ:าน ไม:วอกแวกหวั่นไหว
ใจใส สงบ มีกําลัง อยู:กับสิ่งที่ตBองการไดBตามตBองการ
๕ ขBอนี้ ตรวจสอบตัวเองไดB อย:างนBอยขBอแรกคือ ปราโมทย สดชื่น
ร:าเริง เบิกบานใจ ขอใหBมีเป$นพื้นใจไวBเลย จะไดBเขBาหลักที่ตรัสว:า “ตโต
ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” (แต:นั้นเธอผูBมากดBวยปราโมทย จักทํา
ทุกขใหBหมดสิ้นไป, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖)
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A mind at ease or a mind without any illness can be observed
from the manner or state of mind resulting from mind development—
the so-called Dhamma tenets productive of concentration. There are five
of them, which occur successively, as follows:
1. Pāmojja: cheerfulness, brightness of mind, jubilation, and
lightheartedness;
2. Pīti: rapture, satiation;
3. Passaddhi: relaxation, evenness and smoothness of mind,
physical and mental calmness without tension.
Passaddhi is the state connecting body and mind. That is, if
tension arises, both body and mind will become tensed, which is the
wrong way of leading one’s life. If one often becomes tensed, one is
destined to age quickly. By contrast, if there is passaddhi, there will be
relaxation of both body and mind, just like being at rest all the time.
4. Sukha: the state of having a refreshed and smooth mind, the
state of a mind that is fluent, uncluttered, relieved, and comfortable,
without any pressure or stress. Once happy, the mind is free from
struggle, without anxiety or restlessness. Being without anxiety, in turn,
allows the mind to concentrate.
5. Samādhi: the state of a mind that is firm, steady, settled, in
place, and imperturbable. Whatever one thinks, ponders, or does, the mind
will stay put on it, without restlessness, waver, or agitation. The mind is
clear, calm, energetic, remaining focused on whatever it wants as desired.
These five Dhamma tenets are subject to inspection by oneself.
At least the first item, namely pāmojja—the state of a mind that is
refreshed, cheerful, and blooming with joy—should be ingrained in the
mind. This is to be in accord with the Buddha’s saying thus: tato
pāmojjabahulo dukkhassantaṁ karissati (From then on, he who is amply
endowed with cheerfulness will do away with suffering, Dh, 376.).

๙
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สูตรพระพรหม สรางโลก
ในสังคมไทยถือกันมาว:า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เรียกว:า
พรหมวิหารนั้น เป$นธรรมของผูBใหญ:
ที่จริง “ผูBใหญ:” หรือ “ผูBเป$นใหญ:” ในที่นี้ คือพระพรหม ซึ่ง
หมายถึงคนนี่เอง ที่จะตBอง (พัฒนาตัวเองใหB) มีจิตใจยิ่งใหญ: ใจประเสริฐ
เหมือนเป$นหรือแทนพระพรหม ที่เป$นผูBสรBางสรรคอภิบาลโลก
“พรหมวิหาร” จึงมีความหมายที่เป$นสาระว:า มนุษยทุกคนนี่แหละ
ตBองมีธรรม ๔ ขBอนี้ เพื่อทําหนBาที่อย:างพระพรหม ที่รับผิดชอบในการ
สรBางสรรคและดูแลดํารงรักษาโลกคือสังคมนี้ไวBใหBดี ทุกคนจึงตBองมี เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดBวยกันทั้งนั้น และใหBครบทุกขBอ
แต:เมื่อในสังคมไทย พวกเรานี้ถือกันมาว:า พรหมวิหารเป$นธรรมของ
ผูBใหญ: ซึ่งโดยทั่วไปก็คือผูBสูงอายุ เวลานี้ เรามาเป$นสังคมผูBสูงอายุ ก็มอง
ความหมายในเชิงความรับผิดชอบเสียเลยว:า ผูBสูงอายุจะตBองมีหรือประพฤติ
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขานั้น อย:างเป$นผูBนํา ใหBเป$น
แบบอย:างแก:คนทั้งหลายในสังคมนี้ ในการที่จะสรBางสรรคโลกอภิบาลสังคม
เมื่อตกลงตามนี้ บรรดาผูBสูงอายุจะตBองศึกษา เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา นั้น ใหBเป$นคุณสมบัติประจําใจ เป$นเนื้อเป$นตัวแห:งชีวิตของตน
เมื่อกี้ ไดBพูดไปแลBวถึง ธรรมสรBางสมาธิ ๕ ขBอ (ปราโมทย–ปXติ–
ปVสสัทธิ–สุข–สมาธิ) นั่นเป$นดBานของความรับผิดชอบต:อชีวิตของตนเอง
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The Brahma formula for constructing the world
In Thai society, it has traditionally been held that loving-kindness,
compassion, sympathetic joy, and equanimity—the so-called sublime
abidings—are Dhamma tenets for a senior or great one.
In fact, by “a senior or great one” or “a lord” in this context is
meant Brahma (or sublime being), which effectively refers to a human
who must (develop himself so as to) possess a great or noble mind, as if
to become or supersede Brahma, the creator and protector of the world.
By brahmavihāra [“sublime abidings”], therefore, is essentially
meant that all humans must possess these four qualities to do their
duties like Brahma, presumably responsible for constructing the world
or society and maintaining it in a good state. Everybody must then have
all the four qualities of mettā, karuṇā, muditā, and upekkhā.
However, since in Thai society we have traditionally held that the
sublime abidings are Dhamma tenets for senior members of society,
who are generally elders, and at present our society has come to be one
of the elderly, we should look at the meaning [of brahmavihāra]
thoroughly in light of their responsibility such that elders must possess
or practice the four sublime abidings—namely: mettā, karuṇā, muditā,
and upekkhā—in their capacity of leaders, to serve as role models for
other people in society in constructing the world and protecting society.
With this being agreed upon, all elders must internalize mettā,
karuṇā, muditā, and upekkhā, making them substances of their own lives.
A moment ago, the notion of Dhamma tenets productive of
concentration (cheerfulness, rapture, relaxation, happiness, and concentration) was dealt with. That has to do with responsibility for an
individual’s own life.

๑๐
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แต:คราวนี้ พรหมวิหาร ๔ (เมตตา–กรุณา–มุทิตา–อุเบกขา) นี่เป$น
คุณสมบัติที่สรBางความพรBอมในดBานของความรับผิดชอบต:อสังคม (สรBาง
ความพรBอม ยังไม:ใช:ปฏิบัติการ)
ตBองย้ําไวBก:อนว:า พรหมวิหาร ๔ (เมตตา–กรุณา–มุทิตา–อุเบกขา)
นี้ เป$นธรรมในระบบองครวมและดุลยภาพ ตBองใชBใหBครบ และสมดุล
มิฉะนั้นจะผิดพลาดเสียหาย
ผูสูงอายุ ในฐานะที่นาจะเปนผูหลักผูใหญ พึงศึกษาในเรื่องนี้อยาง
นอยแคงายๆ วา
๓ ขอแรก (เมตตา–กรุณา–มุทิตา) เป$นความรับผิดชอบต:อเพื่อน
มนุษยผูBร:วมสังคม โดยมีความรูBสึกที่ดีงามต:อเขา ต:อทุกคน
๑ ขอทาย (อุเบกขา) เป$นความรับผิดชอบต:อธรรม (กฎกติกาสังคม
+ กฎธรรมชาติ) ซึ่งควบคุมรักษาคนและสังคมอีกชั้นหนึ่ง โดยมีความตรง
ตามความรูB–ปVญญา
ตุลา–สมดุล–เที่ยงธรรม: ในกรณีที่ถBาใชB ๓ ขBอแรก ไม:ว:าขBอใด จะ
ขัด–ละเมิด–เสียหายต:อธรรม ตBองใหBคนรับผิดชอบต:อธรรม ตBองรักษาธรรม โดย
– หยุด ๓ ขอแรก (เมตตา–กรุณา–มุทิตา) และ
– เขาอยูในขอ ๔ สุดทาย (อุเบกขา)
เมื่อรูBหลักการนี้แลBว ก็ดูความหมายของพรหมวิหาร ๔ นั้น ดังนี้
๑. เมตตา ความรัก ไมตรี มีใจเป$นมิตร อยากใหBเขาอยู:ดี มีความสุข
(เกิดจากฉันทะที่อยากใหBเขาดีงามมีความสุข, ใชBในสถานการณ
ที่เขาอยู:เป$นปกติ)
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But this time around, the four sublime abidings (mettā, karuṇā,
muditā, and upekkhā) are qualities for preparing a person in terms of his
social responsibility (just getting him ready, not yet in operating mode).
It must first be emphasized that the four sublime abidings
(loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity) are
Dhamma tenets in a system of holism and equilibrium, with the entire
set to be employed in a balanced way; otherwise it would be erroneous
and damaging.
The elderly in their worthy capacity as senior members of society
should study this topic at least simply in the following respects:
The first three qualities (loving-kindness, compassion, and sympathetic joy) are meant for being responsible for fellow humans sharing
the same society. This can be achieved by having fond feelings towards
them, and towards all people.
The last quality (equanimity) is meant for being responsible for
the Dhamma (social laws and regulations + natural laws) which in turn
controls and protects individuals and society. This can be achieved by
being true to knowledge and wisdom.
Scales, balance, fairness: in cases where the first three items, no
matter which, would be in conflict with, violate, or damage the Dhamma,
one must let the person in question be responsible for the Dhamma
himself, and must uphold the Dhamma by
– suspending the first three items (mettā, karuṇā, muditā) and
– entering into the last item (upekkhā).
When this principle is realized, we should now take a look at the
meaning of the four sublime abidings as follows:
1. Mettā (loving-kindness): love, friendliness, having a kindly
mind, wishing others to live well in happiness (arising from the
zeal in wishing others to attain goodness and be happy; to be
used in a situation where they live normal lives).

๑๑
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๒. กรุณา ความมีใจหวั่นไหวไปกับทุกขของเขา อยากช:วยใหBเขาพBน
จากทุกข (เกิดจากฉันทะที่อยากใหBเขากลับมีความสุข, ใชBใน
สถานการณที่เขาตกต่ํา เดือดรBอน)
๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขสําเร็จของเขา อยากใหBเขา
เจริญดียิ่งขึ้น (เกิดจากฉันทะที่อยากใหBเขาสุขดีงามสูงขึ้น, ใชBใน
สถานการณที่เขาสุขดีงามเจริญขึ้น)
๔. อุเบกขา ความเฉยนิ่งดูคอยท:า เพื่อปฏิบัติใหBเป$นไปตามธรรม
(เกิดจากฉันทะที่อยากใหBเขาอยู:ในธรรมในความจริงความถูกตBอง
ดีงาม ไม:ทําอะไรชั่วรBายเสียหายผิดธรรม, ใชBในสถานการณที่เขา
พึงรับผิดชอบต:อธรรม)
เมื่อเรียนรูBเขBาใจหลักการนี้ชัดดีแลBว ก็เอาจิตใจเขBาไปอยู:ใน พรหมวิหาร ๔ เพื่อปฏิบัติใหBตรงตามสถานการณนั้นๆ
โดยเฉพาะ ถBาเป$นพระพรหมประจําบBาน คือเป$นพ:อแม:ผูBสรBางลูก
ใหBไปสรBางสรรคอภิบาลโลก ก็
– เลี้ยง ลูก โดยทําอะไรๆ ใหBแก:ลูก ดBวย เมตตา–กรุณา–มุทิตา
– ดู ใหBลูกทํา ดBวยอุเบกขา (โดยเป$นที่ปรึกษา เป$นตBน) เพื่อฝ`กใหB
เขารูBจักรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบการกระทําของตน ใหBเขาเจริญพัฒนา
ในเรื่องที่ปVญญาบอกว:าเขาจะตBองผจญเผชิญต:อๆ ไป ดBวยการใหBเขา
ฝ`กหัดจัดทําดBวยตัวเขาเองอย:างเต็มศักยภาพ
เมื่อลูกเติบโตเป$นผูBใหญ: รับผิดชอบตัวเองไดBแลBว หรือแต:งงานมี
ครอบครัวของเขาเองแลBว พ:อแม:ก็มีอุเบกขา ใหBเขาดูแลตัวเอง ไม:เขBาไป
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2. Karuṇā (compassion): having a mind moved by others’
suffering, wanting them to get out of the suffering (arising
from the zeal in wishing them to revert to happiness; to be
used in a situation where they are down or in trouble).
3. Muditā (sympathetic joy): also feeling delighted for the
happiness and success of others, wanting them to be even
more prosperous (arising from the zeal in wishing others to be
even happier and more virtuous; to be used in a situation
where they are happy, virtuous, and more prosperous).
4. Upekkhā (equanimity): staying still but vigilant, to take action
in accord with the Dhamma (arising from the zeal for them to
dwell in the Dhamma, in truth, righteousness, and virtue,
without doing anything evil, damaging, or against the Dhamma;
to be used in a situation where they ought to be held
responsible for the Dhamma).
When we have clearly learned and understood this principle, we
should put our minds in the four sublime abidings so that we can
exercise them appropriately for a given situation.
In particular, if we are household Brahmas, namely parents who
bring forth children to construct and protect the world, we should:
– bring up our children, doing things for them, with lovingkindness, compassion, and sympathetic joy.
– oversee what they do, with equanimity (for instance, by serving
as counselors) to train them to learn how to be self-responsible and
take responsibility for their own actions and to grow or develop in those
matters that, as is dictated by wisdom, they are to encounter or
confront, by letting them train in managing to do things on their own to
the fullest of their potential.
When the children have grown up and can take charge of
themselves, or have got married and have their own families, we

๑๒
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วุ:นวายกBาวก:ายแทรกแซงในบBานในครอบครัวของเขา โดยแลดูอยู: พรBอม
จะเป$นที่ปรึกษา หรือช:วยแกBปVญหาในคราวที่ควร
สูตรพระราชา สรางรัฐ
เมื่อมีจิตใจของพระพรหมผูBสรBางสรรคอภิบาลโลกพรBอมดีอย:างที่ว:า
นี้ดBวย พรหมวิหาร ๔ แลBว ก็ออกสู:ปฏิบัติการในการสรBางสรรคอภิบาล
สังคมนั้น ดBวย สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป$นหลักที่สวมรับต:อทอดคลBองจองกับ
พรหมวิหารนั้น โดยสมบูรณ
สังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะหชุมชน ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมคนเขBา
ดBวยกันประสานสังคมใหBเป$นอันหนึ่งอันเดียว พรหมวิหารเป$นคุณธรรมและ
ท:าทีของจิตใจ แลBวก็ออกสู:ปฏิบัติการทางกายและวาจา ดBวยสังคหวัตถุ ๔ คือ
๑. ทาน การใหB แจกจ:ายแบ:งปVน เอื้อเฟefอเผื่อแผ: จัดสรรใหBมีกินมีใชB
ทั่วถึงกัน
๒. ป*ยวาจา พูดจาน:ารัก ถBอยคําที่พูดดBวยใจปรารถนาดี วาจาน:าชื่นใจ
ชวนใหBอยากทําอยากปฏิบัติการนั้นๆ หรือชวนใจใหBมาพบปะพูดจาใชBปVญญา
ร:วมกันคิดการแกBปVญหา และปรึกษาหารือที่จะทําการทั้งหลาย
๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน ทําประโยชนใหB ช:วยดBวยแรงงาน
หรือกําลังความรูBความสามารถ ดําเนินกิจการเพื่อประโยชนแก:คน แก:
ชุมชน แก:มวลประชา
สามขอแรกนี้ ทําดวยใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เปน
หลัก
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parents must have equanimity, letting them take care of themselves
without meddling in, intruding on, or interfering with their households
or their families. We should instead keep an eye on them, ready to be
their counselors or help them solve problems on appropriate occasions.
The king formula for building the state
Once with the mind of Brahma, the creator and protector of the
world, thus well prepared with the four sublime abidings, we should
then embark on the operation of constructing and protecting society
through the four objects of social integration, which are perfectly
compatible, connected, and consonant with the four sublime abidings.
Saṅgahavatthu [“objects of social integration”] refers to the
principles for lending assistance to community, fostering a psychological
bond, getting people to come together to harmonize and unify society.
The sublime abidings constitute psychological virtues and attitude,
which find expression in bodily and verbal actions through the four
objects of social integration, namely:
1. Dāna or giving charitably: giving out, sharing, being generous
with, and allocating [resources] so that all have enough to eat and spend;
2. Piyavācā or endearing speech: words uttered with goodwill, or
mind-refreshing speech which persuades people to act or operate in a
given endeavor, or which convinces them to confer, exercise wisdom in
joining forces to solve problems, and consult together in doing things;
3. Atthacariyā or beneficence: doing deeds beneficial to others,
helping with physical labor or strength of knowledge and ability, and
conducting affairs for the benefit of individuals, the community, and the
entire populace;
These first three items are to be practiced mainly with lovingkindness, compassion, or sympathetic joy in mind.

๑๓
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๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกัน
โดยธรรม
– สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เท:ากัน และเขBากัน (เสมอภาค และ
สมานกัน)
– สมานกิจจ คือ ร:วมงานร:วมการ ทําเท:ากัน (ตามกําลัง) และทําเขBากัน
– สมานสุขทุกข คือ ร:วมสุขร:วมทุกขกัน
ขอที่ ๔ นี้ ทําดวยใจที่มีอุเบกขา ซึ่งถือธรรมเปนหลัก โดยสามขอ
แรกซึ่งมองที่คน เขามาประกอบ
ตามเรื่องราวที่บันทึกไวB ซึ่งพ:วงมากับพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔
นี้ เป$นหลักสําคัญในการปกครอง ตั้งแต:ครองบBานจนถึงครองเมือง ซึ่งใชB
ปฏิบัติกันตลอดมา
แมBแต:คําว:า “ราชา” ท:านก็วิเคราะหศัพทไวB จะเรียกว:าเป$นคํานิยาม
ก็ไดBว:า “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ ร@ฺเชตีติ ราชา.” (ชื่อว:า ‘ราชา’ เพราะทํา
ใหBประชาชนชื่นชมยินดีมีสุขเอิบอิ่ม ดBวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เชน องฺ.อ.๒/
๘๗)
เรื่องสังคหวัตถุ ๔ แสดงหลักไวB และบรรยายพอเป$นเคBาเท:านี้ก:อน
สูตรพระมหากษัตริย ครองแผนดิน
การปกครองมีไวBก็เพื่อจัดการบBานเมืองใหBรุ:งเรืองร:มเย็นเจริญกBาวหนBา
ประชาสุขสันต ในสมัยก:อนโนBน พราหมณสอนใหBกษัตริยทําพิธีบูชายัญอัน
ใหญ:โต เช:น อัศวเมธ (คือ อัสสเมธ–ฆ:ามBาบูชายัญ) เพื่อจะไดBมีลาภฟูเฟeWอง
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4. Samānattatā or conducting oneself equally and harmoniously:
harmonizing oneself equally in the Dhamma and integrating with one
another through the Dhamma:
– Harmonizing oneself (samāna-attā), i.e. making oneself even
with or equal to others and compatible with one another (equality and
harmony);
– Harmonizing in work (samāna-kicca), i.e. participating in work
or undertaking in equal terms (in accord with one’s strength) and acting
in a compatible manner;
– Harmonizing in happiness and suffering (samāna-sukha-dukkha),
i.e. sharing both weal and woe.
The fourth item is to be practiced mainly with equanimity, which
regards the Dhamma as principal, with the first three items, which focus
upon individuals, as ancillary.
According to recorded accounts attached to Buddhism, these
four objects of social integration constitute the major principles put into
practice throughout the ages for governance, ranging from the governance of a household to the government of a state.
Even for the word rājā “ruler,” there is a lexical analysis, which
can also be construed as a definition, thus: catūhi saṅgahavatthūhi
janaṁ rañjetīti rājā (“So-called ‘rājā’ by virtue of making the people
appreciative, delighted, happy, and satiated, through the four objects of
social integration, e.g. AA2).
The topic of the four objects of social integration has been dealt
with in terms of the underlying principle, and for now this much has
been described just enough to serve as an outline.
The monarch formula for ruling the land
The purpose of public governance is to manage the country’s
affairs for its prosperity, peace, and progress as well as the people’s

๑๔
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เรืองอํานาจยิ่งใหญ: เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดBสอนใหBเลิกบูชายัญ และ
ใหBกษัตริยหันมาบําเพ็ญราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ แทนการบูชายัญ
ราชสังคหวัตถุ ๔ นี้ เลียนชื่อเดิมของมหายัญ ๕ (อัสสเมธ: ฆ:ามBา,
ปุริสเมธ: ฆ:าคน, สัมมาปาส: แท:นบูชาลอดบ:วง, วาชเปยะ: ดื่มเพิ่มพลังชัย,
นิ รั ค คฬะ: ฆ: า ทุ ก อย: า งไม: เ วB น ) ของพราหมณ แต: ใ นคํา สอนใหม: ข อง
พระพุทธศาสนา เปลี่ยนความหมายเป$นการรวมใจประชาชนใหBอยู:ดีมีสุข
สามัคคีกัน ดBวยการจัดการส:งเสริมการเกษตรการพาณิชยใหBมีเศรษฐกิจดี
และสื่อสารพูดจาอย:างมีน้ําใจใหBเจริญปVญญาที่จะมาชวนกันช:วยกันทํา
การแกBไขและสรBางสรรคทั้งหลาย เพื่อใหBเกิดความเจริญกBาวหนBางอกงามมี
ความสุขพรั่งพรBอมดBวยกัน
ราชสังคหวัตถุ หรือ หลักราชสงเคราะห ที่พระมหากษัตริย หรือ
ผูBปกครอง จะพึงสงเคราะหรวมใจประชาชน ๔ ประการ มีดังนี้
๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร
ส:งเสริมการเกษตร
๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงขBาราชการ ทั้งทหาร
และพลเรือน ส:งเสริมคนดีมีความสามารถ ผูBฉลาดขยันมั่นคงซื่อตรงในกิจ
หนBาที่ ใหBประชาชนมีความมั่นใจ
๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวมใจประชาชน
ดBวยการส:งเสริมสัมมาชีพ เช:น ใหBกูBยืมเงินทุนไปสรBางตัวในพาณิชยกรรม
และในการประกอบการต:างๆ ช:วยใหBคนจนตั้งตัว ใหBคนลBมฟefนตัวไดB
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peace and happiness. In those days, the brahmins taught the king to
perform great sacrifices such as ashvamedha (Pali: assamedha “horse
sacrifice”) to acquire ample wealth and great power. With the advent of
Buddhism, the king was taught to abandon sacrifices and turn instead to
the practice of the four royal objects of social integration.
These four royal objects of social integration were namesake
imitations of the original Brahmanic five great sacrifices (namely: assamedha “horse sacrifice,” purisamedha “human sacrifice,” sammāpāsa
“loop altar,” vājapeyya “strength-giving drink,” and niraggaḷa “kill-all,
without exception”). In the new Buddhist teachings, however, the
meanings were modified into the unification of the people’s spirits to
live comfortably, happily, and harmoniously. This is achieved through
the administration and promotion of agriculture and commerce to
garner a good economy and cordial dialogue, encouraging the growth of
wisdom to persuade all to contribute to corrective and constructive
activities for prosperity, progress, and growth, with all living happily
together.
The four royal objects of social integration, or the royal principles
of integration, provided by the king or ruler for the unification of the
people’s spirits, are as follows:
1. Sassamedha: being sagacious, proficient, and wise in enhancing
the cultivation of crops and grains, and in promoting agriculture;
2. Purisamedha: being sagacious, proficient, and wise in encouraging state officials, military and civilian, by promoting good and capable
people—those wise, hard-working, steadfast, and scrupulous in their
tasks and duties—to earn the people’s confidence;
3. Sammāpāsa: being sagacious, proficient, and wise in harmonizing the people by promoting righteous livelihood, e.g. providing
capital loans for self-establishment in commerce and entrepreneurship,
thus helping the needy to start up, and the bankrupt to rehabilitate;

๑๕
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๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดดื่มใจ พูดจาปราศรัยเขBาถึงกันกับประชาชน
ดBวยน้ําใจห:วงใยชาวประชา รับรูBปVญหารับฟVงปVญญา ใหBมีการสื่อสารอวย
ธรรมอํานวยปVญญา เรBาเตือนคนทุกหมู:เหล:าใหBใส:ใจปฏิบัติหนBาที่ของตน
อย:างจริงจังสุจริต ใหBสัมฤทธิ์ผลดี ที่จะใหBสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนา
สุขสันตมั่นคง และใหBทุกตัวบุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตนๆ
ส:วนชื่อยัญที่ ๕ นิรัคคฬะ (“ไม:มีลิ่มกลอน” = ไม:มีขีดขั้นจํากัด,
ทั่วทั้งหมด) เปลี่ยนมาเรียกผลที่มุ:งหมายว:า เมื่อจัดการบBานเมืองตามสี่ขBอ
แรกสําเร็จดีแลBว บBานเมืองมั่งคั่งมั่นคงจนประชาชนอยู:กันมีความสุขความ
มั่นใจถึงขั้นที่บBานเรือนไม:ตBองลงลิ่มกลอน ครอบครัวสุขสันต พ:อแม:สรวลเส
กับลูก ใหBบุตรนBอยโลดเตBนฟaอนบนอก ร:าเริงเบิกบานใจพรั่งพรBอมดBวยกัน
ผูBสูงอายุ ในฐานะผูBหลักผูBใหญ:รุ:นก:อน ควรมีความรูBเขBาใจหลักธรรม
หลักปVญญาที่สําคัญของสังคม อย:างเช:นสูตรใหญ:ทั้งสามที่เล:ามานี้ เพื่อ
บอกเล:าแนะนําแก:ผูBหลักผูBใหญ:ในรุ:นที่ตามมา ใหBดํารงสืบสานภูมิธรรมภูมิ
ปVญญาที่จะปฏิบัติธรรมในการสรBางสรรคพัฒนาสังคมกันสืบต:อไป
ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ตองศึกษา
จึงจะพัฒนาในบุญ
คนไทยนี้มีชื่อนักในเรื่องความมีน้ําใจ ยิ้มแยBมแจ:มใส ชอบทําบุญใหB
ทาน มีเรื่องอะไรจะใหB ก็บริจาคไดBทันทีเร็วไว นี่ก็ดี แต:ก็มีขBอที่ควรเตือน
กันไวBบBาง อาจจะไม:แค:บBาง แต:มากทีเดียว
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4. Vājapeyya: having endearing speech, talking to the people
with solidarity through a spirit of concern for them, being perceptive of
their problems while paying heed to their wisdom. Arrangements are
made to encourage communication conducive to the Dhamma and
wisdom, admonishing all groups to be attentive to carrying out their own
duties in earnest and with integrity, to good fruition, and to bring about
society’s or the country’s prosperity, development, happiness, peace and
security, along with each individual’s development of his own life.
The fifth offering, niraggaḷa (“without bolts and locks” = without
limits; across the board), was modified to designate the desired result in
that when the country was successfully administered in accord with the
first four objects, it will become prosperous and secure so that the
people live happily and are so confident as not to have to bolt or lock
their doors. Families are happy and peaceful. Parents enjoy the company of their children, letting their little ones dance frivolously on their
chests, with all parties being cheerful and lighthearted together.
The elderly as senior members in the preceding generations,
should know and understand the main tenets of the Dhamma and
wisdom such as the three major formulas just described, so as to relate
and introduce them to senior members of the succeeding generations
to maintain and inherit the spiritual and intellectual grounds for
Dhamma practice in constructing and developing their society further on.
To make merit, to give charitably, or to offer almsfood to monks,
one must study so as to make progress in merit
Thai people are quite famously known for their helpful spirits,
cheerful smiles, and inclination to make merit and give charitably. When
there arises a cause for giving, donations are made promptly and swiftly.
This is all right and fine, but a warning should be made to some extent—
or perhaps not just to some degree, but even to a large extent.

๑๖

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

หลักธรรมทั้งหลายมักมาเป$นหมวดๆ เป$นชุดๆ ถBาเป$นเรื่องนามธรรม
หรือจิตใจ อาจจะเริ่มตBนดBวยศรัทธา แลBวก็คุมทBายดBวยปVญญา
แต:ถBาเป$นเรื่องรูปธรรม ในภาคปฏิบัติหรือทําการ มักเริ่มดBวยทาน
คือการใหB อย:างในสังคหวัตถุ ๔ ที่พูดถึงเมื่อกี้ ก็เริ่มดBวยทาน เพราะมนุษย
ตBองกินใชBอาศัยวัตถุจําพวกปVจจัยสี่ มีเรื่องเศรษฐกิจเป$นฐาน เป$นปVจจัยที่
ตBองอาศัยเพื่อใหBสามารถกBาวขึ้นไปในการมีสังคมที่มั่งคั่งมั่นคง ใหBเป$นสภาพ
เอื้ออันพรBอมที่ชีวิตจะพัฒนาขึ้นไปในทางจิตใจและปVญญาจนถึงสันติอิสรภาพ
ซึ่งจะยBอนมาทําใหBสังคมนั้นดีงามมีความสุขและยั่งยืนดBวย
ที่ว:า ในการทําบุญทําทาน มีขBอที่ตBองเตือนกันไวBบBางนั้น มองง:ายๆ
ที่ว:าทําบุญทําทานนั้น คนไทยมักทํากันไปดุ:ยๆ หรือเฮโลทําตามๆ กันไป
โดยไม:รูBไม:เขBาใจอะไรเลย
ขอบอกสั้นๆ เป$นการติงไวBว:า สําหรับพระสงฆ พระพุทธเจBาตรัสว:า
“สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย” (ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) แปลว:า “พึงศึกษาสันติ”
แลB วสํา หรั บญาติโ ยมคฤหั สถชาวบB า น พระองคตรั ส อี ก ที่ ห นึ่ ง ว: า
“ปุ@ฺ@เมว โส สิกฺเขยฺย” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) แปลว:า “พึงศึกษาบุญ”
ที่ติงไวB คือที่นี่มิใช:โอกาสที่จะพูดอะไรมาก เอาพอไดBหลักที่จะไป
ขยาย
ท:านใหBชาวบBานถือเป$นหลักว:าจะตBอง “ศึกษาบุญ” ที่ว:าศึกษา คือ
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All Dhamma tenets tend to come in groups or sets. If it has to do
with an abstract or spiritual matter, it might commence with faith
(saddhā) and conclude with wisdom (paññā).
But if it has to do with a concrete matter in practical or operational terms, it often begins with dāna or giving charitably. For example,
in the four objects of social integration just dealt with a moment ago,
the set starts with dāna, because humans need to eat, use, and rely on
material things in terms of the four necessities [clothing, food, shelter,
and medication]. They have economic affairs as basis and contributing
factors to rely on so as to enable them to move up into having a
prosperous and secure society that is readily conducive for their lives to
develop further in mind and wisdom up to the attainment of peace and
freedom. This in turn will conversely make society virtuous, blissful, and
sustainable as well.
As for the comment that there must be some admonition about
making merit or giving charitably, it can simply be seen from the fact
that Thai people tend to do this aimlessly or just rush to follow the
crowd with absolutely no knowledge or understanding whatsoever.
Let me briefly say, by way of caution, that for monks the Buddha
had this to say: santimeva so sikkheyya (MIII, 239) meaning “[A monk]
should learn about peace.”
Then for devout patrons, householders, or the laity, on the other
hand, the Buddha elsewhere had this to say: puññameva so sikkheyya (Iti,
15) meaning “[A lay person] should learn about merit.”

That it is just by way of caution is because here is not an occasion
to say much, but merely enough for the underlying principle to be
grasped for further elaboration.
The laity were taught by the Buddha to make it a principle to
learn about merit. By “learning about” is meant the following:

๑๗
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๑. เรียนใหBรูBเขBาใจและทําใหBถูกตBอง
๒. ฝ`กทําปฏิบัติใหBเกิดผลที่มุ:งหมาย หรือตรงตามวัตถุประสงค
๓. ทําใหBเขBาเป$นเนื้อตัวของชีวิตพัฒนาไปจนเต็มสมบูรณ
เรื่องศึกษาบุญ ก็พูดถึงหลักไวBแค:นี้ แต:ก็ควรย้ําว:าเป$นเรื่องหนึ่งที่
น:าจะถือว:าสําคัญสําหรับผูBสูงอายุ และก็เป$นประโยชนมากแก:ผูBสูงอายุดBวย
เพราะการทําบุญทําทานเกี่ยวขBองกับชีวิตประจําวันของคนสูงอายุจํานวน
มาก ท:านผูBเฒ:าชรามากทีเดียวมีชีวิตอยู:กับเรื่องการทําบุญใหBทานหรือถวาย
ทาน ตั้งแต:ตักบาตร เป$นตBนไป
เรื่องศึกษาบุญนี้ ในทางปฏิบัติขอพูดนิดหนึ่งว:า ในการทําบุญดBวย
ทาน หรือทําบุญดBวยการใหBทานถวายทาน ผูBสูงอายุจะตBองพัฒนาจากการ
ใหBทานหรือถวายทานดBวยแรงโลภะ ขึ้นมาสู:การใหBทานหรือถวายทานดBวย
แรงฉันทะ (ออกมาทางเมตตา–กรุณา–มุทิตา ดังที่ว:าแลBว) ซึ่งจําเป$น
สําหรับชีวิตของตนเอง และเป$นแบบอย:างใหBแก:อนุชนดBวย
การใหBทานหรือถวายทานดBวยแรงโลภะ คือ ทําบุญใหBทานโดยหวัง
หรือขอผลตอบแทนว:า จะไดBร่ํารวย จะไดBไปสวรรค ขอใหBไดBนั่นไดBนี่ อย:าง
นี้นอกจากไม:พัฒนา ไม:เป$นการศึกษาแลBว ก็เสี่ยงต:อบาปที่จะมีจิตใจเศรBา
หมอง เช:น เกิดห:วงกังวลหรือกลัวขึ้นมาว:า ที่เราจ:ายไปมากมายนี้ จะไดBผล
ที่ปรารถนาหรือเปล:า นี่คือจิตตก ใจขุ:นมัว เศรBาหมอง เปbดช:องแก:ทุกข
กลายเป$นเสื่อมถอยจากกุศล ไดBผลรBาย กลายเป$นตรงขBาม ดังนี้เป$นตBน
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1. Learn to know and understand, and do it the proper way;
2. Practice it to get the desired result or make it true to the purpose;
3. Ingrain it into the substance of life to be developed further to
the fullest.
Only this much on the underlying principle of learning about
merit will be dealt with here. But it should be emphasized that this topic
is one that should be regarded as important for the elderly and also very
beneficial for them. This is because making merit and giving charitably
involve the daily lives of many elders. The lives of quite a great number
of them are associated with making merit and giving charitably or
offering alms to monks beginning with almsfood.
Let me make a little comment here on learning about merit in
practical terms. In making merit through giving charitably or performing
merit by offering alms to monks, the elderly must progress from giving
charitably or offering alms out of greed to doing so through the drive of
wholesome zeal (finding expression in loving-kindness, compassion, and
sympathetic joy, as said earlier), which is necessary for one’s own life
and which serves as a role model for people of later generations as well.
Giving charitably or making offerings to monks that is driven by
greed, i.e. doing so in the hope of gaining, or by requesting, something
in return—so as to become rich, to be reborn in heaven, to obtain this
and that—not only does not lead to any development or constitute any
education, but also subjects the donor to the risk of demerit, being
prone to a defiled mind. For instance, there might arise worry or fear as
to whether the large amounts of money paid out will yield the results
desired. This in effect amounts to dejection in spirit, with the mind
being muddied, defiled, and vulnerable to suffering. It thus comes to
deteriorate from merit into an adverse effect, which turns out to be just
the opposite, among other things.

๑๘
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การใหBทานหรือถวายทานที่เป$นการพัฒนาบุญ เป$นกุศลภาวนา
ตBองเป$นการทําดBวยแรงฉันทะ ไม:ว:าจะออกมาทางเมตตา หรือทางกรุณา
หรือทางมุทิตา เช:น ตักบาตรถวายภัตแก:สามเณรองคหนึ่ง ก็มีจิตปรารถนา
ดี หรือมุ:งหมายใหBเกิดผลดี มองไปว:า สามเณรไดBมีภัตตาหารฉันแลBว จะไดB
มีสุขภาพดี มีเรี่ยวแรงกําลังศึกษาเล:าเรียน จะไดBรูBธรรมวินัย ช:วยรักษาพระ
ศาสนาไวB และต:อไปสามเณรมีความรูBพระธรรมวินัยนั้นแตกฉานขึ้น ก็จะไดB
เทศนาสั่งสอนเผยแผ:ธรรม ใหBประชาชนรูBเขBาใจบาปบุญ พากันประพฤติดี
งาม เป$นประโยชนแก:ชีวิตของเขา และพาใหBสังคมเจริญมั่นคงมีสันติสุข
นึกคิดขึ้นมาเมื่อไร ก็ชื่นใจปลื้มใจ
แมBแต:มองในแง:ง:ายๆ สั้นๆ ก็ไดBว:า เณรนี้ พระนี้ มีภัตตาหารฉันแลBว
มีเรี่ยวแรง จะไดBทํากิจวัตรต:างๆ ไดBอย:างเขBมแข็ง เป$นตBนว:ากวาดลานวัด
ทําใหBวัดสะอาดรื่นรมยร:มรื่น เป$นที่เจริญจิตเจริญใจ ช:วยใหBประชาชน
เจริญในบุญกุศลและความสุขยิ่งขึ้นไป พอนึกไดBคิดไดBอย:างนี้ ก็สดใสเบิก
บาน อิ่มใจ
การทําบุญถวายทานดBวยแรงฉันทะอย:างนี้ พ:วงมากับปVญญาดBวย
ช:วยใหBมองเห็นเหตุเห็นผลในระบบแห:งเหตุปVจจัยขยายกวBางขวางยาวไกล
ออกไป เป$นการพัฒนาปVญญา และก็ยิ่งเพิ่มพูนปXติปราโมทยจนถึงความสุข
เป$นการพัฒนาดBานจิตใจ พ:วงพรBอมไปดBวย
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Giving charitably or offering alms to monks that is the development of merit and cultivation of wholesomeness must be carried out
driven by wholesome zeal, no matter whether it be manifested through
loving-kindness, compassion, or sympathetic joy. For instance, in offering almsfood to a novice, one might wish well or aims for a good result,
projecting that once having the food to eat, the novice will be in good
health, with strength and energy for his education or learning tasks so
that he can become cognizant of the Dhamma and Discipline and help
uphold the religion. In the future, when he becomes more well-versed in
those teachings, he will then be able to deliver sermons, give
instructions, and propagate the Dhamma so that the people will know
and understand merit from demerit and conduct themselves virtuously
to benefit their own lives and bring about society’s prosperity, security,
peace, and happiness. Whenever this [whole scenario] is brought back
to his memory, the donor will be delighted and proud.
It is even possible to also look at this in a simple aspect and in a
short range. As this particular novice or monk has the food to eat and
gains strength as a result, he will then be able to do his routine chores
vigorously, such as sweeping the monastery grounds, making the
monastery clean, enjoyable, pleasant, and agreeable to the mind,
thereby helping the people thrive further in merit, wholesomeness, and
happiness. Whenever this scenario is called to mind or thought of, the
donor will become bright, gleeful, and satiated.
Making merit or offering alms to monks with the drive of wholesome zeal in this way is also accompanied by wisdom. It helps to see
causes and results in the system of causes and conditions in a scope
expanding far and wide. It cultivates wisdom and even enhances rapture
and cheerfulness up to the extent of happiness, which simultaneously
constitutes mind development as well.

๑๙
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การทําบุญในวิถีแห:งการศึกษาและพัฒนาจิตพัฒนาปVญญาอย:างนี้
ไม:เปbดช:องใหBจิตตก เพราะจากบุญกุศลที่มาพรBอมดBวยปVญญา ย:อมไม:มี
ความเสื่อมถอยของจิตใจ และผลที่น:าปรารถนา อย:างเช:นสวรรคนั้น ไม:
ตBองไปหมกใจอยู:กับความหวังความอยากไดBผล ควรมีแต:ความปลื้มใจ
ชื่นใจว:า บุญงอกงาม ธรรมเจริญ แลBวสวรรคก็มาเองตามธรรมดาแห:งเหตุ
ปVจจัยของมัน
ย้ําว:า ผูBสูงอายุ จะตBองทําบุญดBวยทานเป$นตBนนี้ ใหBถูกทาง โดยเป$น
การพัฒนา เป$นการเรียนรูB ใหBทําบุญดBวยปVญญามากขึ้น มีเมตตากรุณาเป$น
ตBนแรงเขBมขึ้น เป$นการศึกษาที่เป$นไปตามหลักพระศาสนา ทั้งชีวิตของตน
ก็เจริญกุศลพัฒนามีความสุขจริง และเป$นแบบอย:างแก:อนุชน โดยมีผลรวม
เป$นความดีงามความร:มเย็นเป$นสุขของสังคมทั้งหมด
ไมวาจะสูงอายุเทาไร ก็ยังทํากําไรใหชีวิตนี้ไดมากมาย
บางที บางท:านคิดว:า เราเป$นผูBสูงอายุ ก็คือมีอายุเหลือนBอยแลBว พอ
คิ ด อย: า งนี้ ก็ เ ลยทําใหB จิ ตใจสลดหดหู: ไม: ส บายใจ ยิ่ ง บางคนนึ ก รํา พึ ง
ความหลังว:า ชีวิตเราที่ผ:านมา ไม:ไดBอะไรเป$นแก:นสารเลย อีกไม:นาน อีก
ประเดี๋ยว เราก็จะไปจากโลกนี้แลBวหมดกัน ไม:มีโอกาสเหลือใหBแลBว ชีวิต
ของเรานี่ลBมเหลว เกิดมาเสียเปล:า ... อะไรทํานองนี้
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Making merit in the course of education, mind cultivation, and
wisdom development in this way will allow no opening for a downcast
mind. With the merit and wholesomeness that come together with
wisdom, there is no decline of mind. One is not supposed to be
preoccupied with hope or aspiration for a desirable result such as
heaven. There should only be gratification and delight that the merit is
growing and the Dhamma thriving so that heaven will come naturally as
a matter of course through its causes and conditions.
Let me emphasize that elders must make merit, e.g. through
giving charitably, in the right way—as an act of development or learning,
to result in merit-making with more wisdom and with a greater force of,
for instance, loving-kindness and compassion. This is the kind of education that is in accord with Buddhist principles. Additionally, one’s own
life will thrive in wholesomeness and development with true happiness,
and serve as a role model for people of later generations, the sum total
of which will be the virtue, peacefulness, and happiness of the entire
society.
No matter how advanced in age,
one can still make ample profits for one’s life
Sometimes some people think that they are already old, with
little time left in life. Once this thought arises, they become dejected
and upset as a result. This is even more so when some of them reflect
on their past experiences that throughout their lives they have achieved
nothing substantial, and think that before long, just a short time after
this, they will leave this world and everything is over, with no more
chance left to them, and that their lives are failures, that they have been
born and lived in vain, ... or something to that effect.

๒๐
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แต:ทางพระ ท:านไม:ไดBว:าอย:างนั้น ในธรรมอันเป$นความจริงแทBนั้น
เมื่อยังเป$นคน ยังมีชีวิตอยู: ไม:มีใครหมดโอกาส ไม:ว:าจะมองที่เวลาในระยะ
สั้น หรือระยะยาว
พูดถึงระยะสั้น ถBาจับเอาที่วันหนึ่งๆ ก็มีธรรมภาษิตสอนไวBใหBรูBจักใชB
เวลาใหBเป$นประโยชนว:า “เวลาแต:ละวัน อย:าใหBผ:านไปเปล:า ไม:มากก็นBอย
ตBองใหBไดBอะไรบBาง” (อโมฆํ ทิวสํ กยิรา, อปฺเปน พหุเกน วา, ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/
๓๓๕)
ที่ว:า “ไดB” นั้น อาจจะคิดต:างกันไปหลายอย:าง หลายคนคิดถึงไดB
เงินทอง บางคนว:าไดBงาน บางคนว:าไดBเล:าเรียน ไดBอ:านหนังสือ ไดBปVญญา
บางคนว:าไดBช:วยงานคุณพ:อ ไดBรับใชBคุณแม: บางคนว:าไดBช:วยเหลือคนอื่น
ไดBทําประโยชน ฯลฯ เอาละเป$นอันว:าไดBทั้งนั้น และก็ดีทั้งนั้น
แลBวก็อย:าลืมการไดBทางจิตใจดBวย เช:นว:า ไดBความสดชื่นผ:องใส ไดB
ความอิ่มใจ ใจไดBเบิกบาน ไดBความสงบ ไดBความสุข ไดBคิดดีๆ ไดBคิดทํา
ความดี ไดBคิดช:วยเหลือคนอื่น ไดBมีใจเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีฉันทะที่จะ
ทําประโยชนหรือทําการสรBางสรรคโน:นนี่ ฯลฯ
ถึงเวลากลางคืน ตอนลงนอน คิดว:านี่คือจะหมดวันแลBว ก็มานึก
ทบทวนว:า วันนี้ไดBอะไรบBาง ถBาไดB ก็ดีไป ดีใจไดB
แต:บางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแลBว วันนี้ทั้งวัน ไม:ไดBอะไรเลย
ชักจะรูBสึกเสียใจ แลBวใจก็ขุ:นมัวหม:นหมอง ถBาอย:างนี้ก็จะหมดวันหลับไป
โดยไม:ไดBอะไรเลย เป$นวันที่เสียเปล:า แถมยังซ้าํ เติมตัวเองดBวยการมีจิตใจ
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From a Buddhist perspective, however, this is not what the
Buddha said. In the Dhamma, which is the genuine truth, no one, while
still a human and still alive, has run out of his chance, whether the
notion of time is to be perceived in a short- or long-range manner.
When we speak about time perceived in a short range, if each
day is to be taken individually, there is a Dhamma adage that teaches
one to know how to make use of time, thus: “Each day should not be let
pass vacuously. Whether much or little, something must be obtained”
(amoghaṁ divasaṁ kayirā, appena bahukena vā, Thag, 451).
“Obtaining” can be thought of differently in various ways. Many
think of getting money. Some speak of getting a job. Some say it is
getting to learn, getting to read, or getting wisdom. Others say it is
getting to assist their father with his work or to serve their mother. Still
others say it is getting to help other people, getting to do something
beneficial, etc. All right, so all these are “obtaining” and they are all good.
Then, do not forget that there is also psychological gain, e.g. gain
of refreshment and radiance, gain of satiation, gain of lightheartedness,
gain of peace, gain of happiness, gain of positive thinking, getting to
think of doing good, getting to think of helping others, getting to acquire
a mind of loving-kindness, compassion, and sympathetic joy, with a zeal
of beneficence or constructive activities here and there, etc.
As night falls, on lying down to sleep, we should think that the day is
about to end, so we should think back to see whether we have obtained
anything. If the answer is yes, then it is fine. We can rejoice at it.
On some occasions, however, some people on some nights, after
reviewing [and finding that] nothing has been gained the whole day, tend
to feel upset, and their mind becomes muddied and sullied. If so, the
day will end up with them falling asleep without any gain at all. Not only
is it a day wasted in vain, but they also exacerbate their own situation
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เศรBาหมองขุ:นมัวเป$นทุกขในขณะสิน้ วันติดไปกับใจที่หลับอีกดBวย เลยเป$น
วันที่สูญเสียจริงๆ
ที่จริง ไม:ควรตBองสูญเสียอย:างนั้น เอาละ เมื่อหมดวัน ในเวลาที่ลง
นอนกลางคืน ก:อนหลับ ถBานึกดูแลBว ทั้งวันนั้นไม:ไดBอะไรเลย นั่นก็คิดแกBไข
ทําวันพรุ:งนี้ใหBดี ว:ากันใหม: แต:วันนี้เอง ก็มิใช:หมดโอกาส
แทBจริงนั้น โอกาสยังเป$นของเราจนถึงขณะสุดทBายที่จะหลับ เราก็
จะทําเวลาจนถึงสุดทBายที่จะหลับนั่นแหละ ใหBเป$นเวลาแห:งการไดB และ
เป$นการไดBอย:างประเสริฐ อาจจะดีกว:าที่ไดBหรือเกินคุBมกับที่เสียไปในวัน
นั้นทั้งหมดดBวย นั่นคือสลัดละความคิดไม:ดี หยุดความไม:สบายใจ ตัดความ
หวนละหBอยทิ้งไป ทําจิตใจใหBเบิกบานผ:องใสมีความสุข
ถBาทําใจเองไม:ไดB ก็นึกถึงอะไรที่ดีๆ อาจเป$นพุทธวจนะ คติธรรม คํา
สวดมนต แมBกระทั่งสติที่อยู:กับลมหายใจของตัวเอง จนหลับไปกับใจที่ยิ้ม
ดBวยความสุขผ:องใส
นี้เป$นการไดBอย:างประเสริฐ ที่ดีเลิศ ซึ่งเราสามารถจะไดB และควรทํา
ใหBไดBทุกวัน ควรตั้งเป$นหลักของใจไวBทีเดียวว:าจะใหBไดBอย:างนี้ โดยใชBคํา
อย:างที่พระพุทธเจBาตรัสสอนท:านนกุลผูBเฒ:าว:า เราศึกษา คือฝ`กทําใจใหB
หลับไปพรBอมดBวยจิตที่ผ:องใสเป$นสุข
ทําอย:างนี้ทุกคืน ก็คือไดBปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันอย:างเป$นประจํา
ซึ่งทําไดBในหBองนอนและทุกที่ เป$นการศึกษาชั้นสูง เป$นการฝ`กสติ เจริญ
สมาธิ ต:อไปจิตก็จะชินเป$นลักษณะอาการของมันอย:างนั้น เป$นส:วนสําคัญ
ของชีวิตที่ดี ถึงจะเป$นผูBเฒ:าชรา ก็ยังมีเวลาทํากําไรอย:างนี้ไดBอีกมากมาย

If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

21

with a sullied, muddied, and miserable mind at the moment the day ends,
attached with the mind falling asleep. Thus, it results in a truly lost day.
In fact, it should not be a loss like that. Granting that at a day’s
end, when it is time to lie down at night, before going to sleep, and we
recall that nothing has been accomplished the whole day, we should
then think of a solution to make tomorrow a better day, to start anew.
Even for today, it is not the case that we have run out of our chance.
In actual fact, the chance is still ours up to the last moment when
we fall asleep. We are supposed to turn the time till that last minute into a
time of gain. It is to be a noble gain—even better than what we have got
or more than worthwhile with respect to all that has been lost on that
day—that is, by getting rid of ill thoughts, stopping upsets, cutting out
rueful regrets, and making the mind upbeat, radiant, and happy instead.
If we fail to condition the mind on our own, we should think of
something good—it might be the Buddha’s word, an adage, a chanting
text, or even mindfulness on our own breath—until we fall asleep with a
smiling mind brimming with happiness and radiance.
This is an excellent, noble way of gaining. It is something we can
achieve and should be able to do every single day. It should even be
made as a resolution to accomplish this by using the Buddha’s word
when teaching Nakula the elderly one that we should study, i.e. train
ourselves to fall asleep with a radiant and happy mind.
If we do this every night, we will get to practice the Dhamma
regularly in daily life, which can be done in the bedroom and everywhere else. It is education or learning at an advanced level, training in
mindfulness, and cultivation of concentration. From then on, the mind
will become accustomed, culminating in a characteristic or manner as
such. This will constitute an important element of a good life. Even if we
are advanced in age, we still have time to make a lot of profit like this.
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ไมใชวาระสุดทาย แตเปนวาระที่ไดสูงสุด
ว:าไปว:ามา กลายเป$นยืดยาว ชักจะเกินกว:าที่ควร ถึงทีที่จะตBองลัด
ตัดใหBสั้น
บอกแลBวว:า ในชีวิตนี้ ไม:ว:าจะมองในช:วงยาวตลอดทั้งชีวิต หรือ
ในช:วงสั้นของเวลาแต:ละวันๆ ไม:มีใครหมดโอกาส แมBกระทั่งถึงขณะสุดทBาย
ของวันนั้นๆ หรือของชีวิตนั้น สําหรับช:วงสั้นของแต:ละวัน ไดBพูดไปแลBว
ทีนี้ ในช:วงยาวตลอดทั้งชีวิต ทางธรรมบอกใหBว:า แมBแต:ในขณะ
สุดทBายของชีวิตนั้น ทุกคนก็ไม:หมดโอกาสที่จะไดBประโยชนอย:างสูงสุด หรือ
ทําใหBชีวิตไดBสิ่งที่ดีที่สุด
บางคนนึกเสียใจว:าตลอดเวลายาวนานที่ผ:านมาของชีวิตนี้ เรามี
ชีวิตที่ไรBค:า ไม:ไดBทําอะไรที่เป$นประโยชนเลย หรือตลอดชีวิตนั้น มีแต:ความ
ลBมเหลว เอาละ การรูBสํานึกนั้นก็เป$นสิ่งที่ดี แต:เมื่อสํานึกแลBว ก็สลัดมัน
ออกไป กลับใจเป$นดี แลBวก็สามารถพลิกผันเวลาส:วนทBาย หรือแมBแต:วาระ
สุดทBาย จนถึงขณะสุดทBายของชีวิตใหBมีการไดBที่ดีที่สุด
ชีวิตนี้ ว:ากันถึงความจริงในที่สุด ก็เป$นเรื่องของเวลาแค:ขณะหนึ่งๆ
ที่จะสืบต:อไป หรือจะพลิกผันก็ไดB การศึกษาที่ถึงปVญญาซึ่งส:องสว:างทั่วโล:ง
ตลอด สามารถเปลี่ยนพลิกจิตที่เป$นแกนของชีวิตจากดําเป$นใส จากทุกขเป$น
สุข ไดBฉับพลัน จึงไดBบอกว:าไม:มีการหมดโอกาสของชีวิต แมBถึงขณะสุดทBาย
แมBแต:พลิกผันความผิดพลาดในขณะที่หวุดหวิดกัน ก็ยังไดB ดังที่ใน
พุทธกาล มีพระสาวกบางท:านเกิดความทุกขมาก ถึงกับฆ:าตัวตาย เช:น
องคหนึ่งเป$นโรครBาย เจ็บปวดมีทุกขเวทนามาก การพัฒนาทางจิตที่ไดBไวB
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It is not the last minute of life, but the moment of the highest gain
After a discussion to and fro, this is getting lengthy and tending to
be superfluous, so it is about time to cut it short.
As said earlier, in this life, whether perceived in a long range, i.e.
the whole life, or in a short range, i.e. one day at a time, no one ever
runs out of his chance even up to the last minute of that particular day
or of that particular life. About [time perceived in] a short range, of each
particular day, mention has been made already.
Now as for [time perceived in] a long range, encompassing the
whole life, we are informed by the Dhamma that even in the last
moment of life, no one has run out of his chance to achieve the highest
benefit or to make his life obtain the best thing.
Some people regret that over the long time that has passed of
this life, they have lived worthlessly, having done nothing beneficial, or
have had only failures throughout. All right, such repentance is a good
thing. But after the penitence, they should shrug it off, switch to positive
thinking, and be able to flip the concluding portion of time, or even the
final period up to the last minute of life, so that the best can be gained.
Life, in its ultimate reality, is just a matter of single moments
which continue in succession or which can change course. Training that
has attained to wisdom, which illuminates all around without obstruction, can instantaneously alter the mind, which is the core of life, from
gloomy to clear, from miserable to happy. That is why it has been said
that there is no running out of chance even to the last moment of life.
It is even possible to drastically flip one’s mistake at the critical
moment. As in the Buddha’s life time, some of his disciples were in such
agony that they committed suicide. For instance, there was one who
had a grave disease and was in great pain with an intense feeling of
suffering. The high achievement in his mind development had vanished
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สูงๆ ก็เสื่อมหายไปเพราะความเจ็บปKวยนั้น จึงทBอแทBใจยิ่งนักจนลงมือฆ:า
ตัวตาย เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง ซึ่งเป$นวาระที่จิตใจฟVWนเฟeอนหมองมัว
ไป ไม:ดี คือพลาดไปเสียแลBว
แต:ตอนจวนมรณะนั่นเอง เพราะไดBฝ`กไดBศึกษาฝ`กจิตเจริญปVญญา
มามาก สติมี ปVญญามา ถึงขั้นสว:างมองเห็นสัจธรรม พลิกสถานการณทํา
ใหBจิตหลุดพBนเป$นอิสระในวาระสุดทBายนั้น
บางท:านเจ็บปKวยมาก และก็ไม:ไดBฆ:าตัวตาย แต:ในขณะที่จะมรณะ
ปVญญาพัฒนาถึงภาวะที่พลิกผันจิตอย:างที่ว:ากลายเป$นสุขสว:างสดใสไดBลุ
ถึงบรมธรรมในวาระสุดทBายนั้น
ผูBลุถึงประโยชนสุขอย:างสูงสุดในวาระสุดทBายนี้ เมื่อพูดเชิงเทียบขั้น
กลายเป$นว:าขึ้นไปเหนือกว:าคนที่เรียกว:าประสบความสําเร็จในชีวิต ที่ไดB
ร่ํารวยมีทรัพยมหาศาล หรือมียศตําแหน:งมีอํานาจยิ่งใหญ: อันนั้นในภาษา
พระเรียกว:าเป$นระดับทิฏฐธัมมิกัตถ (ประโยชนที่ตามองเห็น) และเหนือกว:า
แมBแต:การไดBไปสวรรค เหนือกว:าสุขของเทวดา และแมBแต:พระพรหม ซึ่ง
เป$นระดับสัมปรายิกัตถ (ประโยชนอย:างล้ําเลยตาเห็น) ส:วนอันนี้เป$น
ประโยชนสูงสุด ที่เรียกว:าปรมัตถ
เป$นอันว:าไม:สิ้นโอกาส แมBจนขณะสุดทBายของชีวิต
ทีนี้ สําหรับผูBสูงอายุนี้ ส:วนมากก็ยังห:างไกลขณะสุดทBายที่ว:านั้น จึง
ยังมีโอกาสอีกมากมาย ก็น:าจะทําช:วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู:นี้ ใหBเป$นเวลาที่ดี
เลิศประเสริฐสุดของชีวิต เฉพาะอย:างยิ่งเป$นเวลาของประโยชนสุขในระดับ
ของจิตใจและปVญญา ดBวยการศึกษา ฝ`กจิตใจ และพัฒนาปVญญา
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due to that illness. He was, therefore, so discouraged as to commit
suicide by using a razor to cut his own throat, at which moment his mind
was deranged and defiled. This was not good, i.e. it was indeed a misstep.
But just as he was moribund, thanks to his prior intensive practice
and study in mind training and cultivation of wisdom, his mindfulness
arose along with his wisdom to the extent of illumination and seeing the
truth, thereby flipping the situation and delivering his mind into
freedom at that very last moment.
Some people were in great agony and did not commit suicide, but
when they were on the verge of passing away, their wisdom had
developed to the extent of flipping the state of mind as said earlier into
one of being happy, illuminated, bright, and able to attain the supreme
Dhamma [i.e. nibbāna] at that last minute.
An attainer of the highest benefit and happiness [i.e. nibbāna] in
the last moment, relatively speaking, turns out to be better than a so-called
success in his life, having a great abundance of wealth or enjoying a high
rank and wielding great power—which, in religious terms, belongs to
the level of diṭṭhadhammikattha (presently visible benefit)—and also
superior even to ascension to heaven, i.e. better than the bliss of a deva
or deity and even the bliss of a brahma or sublime deity—which belongs
to the level of samparāyikattha (superior benefit beyond the visible)—
whereas this one is the supreme benefit, called paramattha.
In conclusion, no one has run out of his chance even up to the
last moment of his life.
Now most elders are still a long way from the said last moment.
Therefore, there is still ample opportunity. They should turn the period
while they are still alive into the best, noblest time of their lives,
particularly the time of benefit and happiness at the levels of mind and
wisdom through education, mind training, and wisdom development.
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มองในแง:บวก พอมาเป$นผูBสูงอายุนี้ กลายเป$นว:าพBนจากความวุ:นวาย
ดBานบําเรอกาย หมดเรื่องทางสังคม และวางภาระการงานอะไรต:างๆ แลBว
มีเวลามากขึ้น หรือมากทีเดียว ในการที่จะศึกษาพัฒนาดBานจิตและดBาน
ปVญญา
ถBาจัดเป$นทําเป$น คือจัดการกับจิตใจของตนนี่แหละใหBว:างโล:งขึ้น
เอาเวลามาใหBแก:ธรรมแก:ปVญญามากๆ ก็จะมีการพัฒนาในระดับของการ
เขBาถึงประโยชนสุขอย:างสูงสุดไดBอย:างดี
อยางนอยก็ไดจตุรพิธพร: อายุ วรรณะ สุขะ พละ
การศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปVญญา เพื่อไดBเพื่อถึงประโยชนสุข
สูงสุดของชีวิต มีโอกาสพูดทิ้งไวBแค:นี้ คือไดBแค:ฝากไวBใหBเป$นทางที่เลือกไดB
แลBวจะดีถึงที่สุดของชีวิต แต:อย:างนBอยก็พูดใหBสบายใจไดBว:า ยังมีชีวิตอยู: ก็
ศึกษาเรื่อยไป ถBาไม:หยุดพัฒนาธรรมพัฒนาปVญญา จะไม:เสียอะไร แต:จะไดB
อีกมาก
ที่ว:าจะไดBอีกนั้น ขอยกตัวอย:างที่ง:ายๆ คือจะไดBรับพรที่สรBางใหBแก:
ตัวเอง อย:างที่ชอบพูดกันนักว:าจตุรพิธพร – พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ
สุขะ พละ (อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ)
ขBอแรก คือ อายุ คราวนี้จะไดBเป$นผูB “สูงอายุ” ในความหมายเดิม
แทB ที่ถูกตBอง
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If we look on the positive side, once having become elderly, as it
turns out, they have been freed from the fuss about catering to their
physical needs, with no more socially related matters to attend to, and
with all the work-related burdens relinquished. They will have more
time or quite a great amount of time to study for mind cultivation and
wisdom development.
If they know how to manage and how to act, i.e. allowing their
own minds more latitude and allotting a lot of time to the Dhamma and
wisdom instead, there will be good development at the level of attaining
the highest benefit and happiness.
At least one can acquire the four boons of life:
longevity, radiance, happiness, and health
I have had a chance to talk about the study for mind cultivation
and wisdom development to obtain or attain the highest benefit and
happiness of life up to this point only. That is, I can but leave this [to the
reader] as an option which, once chosen, will lead to the optimum of
one’s life. In any event, at least, I can say this as an appeasing statement.
As long as one lives, one should keep on studying. If one does not cease
to cultivate one’s Dhamma and develop one’s wisdom, one will have
nothing to lose, but will gain a lot more instead.
As for what is meant by gaining a lot more, let me just cite a
simple example. One will receive the blessings that one creates for
oneself—what is all too often referred to as the four boons of life, or the
four blessings, namely: longevity, radiance, happiness, and health
(respectively in Pali, āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ).
The first boon is āyu. We can now be “high in āyu,” in its proper,
truly original sense.

๒๕
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ในความหมายที่แทBนั้น “สูงอายุ” ที่ท:านใหBความหมายว:ามีอายุ
มากนั้น ไม:ใช:แปลว:าแก:เฒ:า หรือชราเลย เพราะอะไร เพราะว:า “อายุ” นี้
เป$นคําภาษาบาลี แปลว:า พลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิต ซึ่งเป$นของดี ถBาไม:ดี จะ
ใหBเป$นพรไดBอย:างไร
เราบอกว:า พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ตBองเป$นของดีทั้งนั้น
วรรณะ สุขะ พละนั้น รูBกันชัดว:าดีแน: อายุอยู:ในชุดนี้ ก็ตBองดีเช:นกัน แต:คน
ไทย พอบอกว:า “มีอายุ” ก็นึกว:าคือแก: ชรา จะหมดแรง แต:คําเดิมใน
ภาษาบาลี อายุ คือพลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิต อย:างที่ว:าเมื่อกี้
ดังนั้น ที่ว:ามีอายุ คือมีพลังสืบต:อชีวิต จึงเป$นของดี และจึงเป$นพร
อย:างหนึ่ง ยิ่งบอกว:า “สูงอายุ” คือมีอายุมาก ก็หมายความว:ามีพลัง
ที่ว:านั้นมาก ก็ยิ่งดีใหญ:
ถึงตอนนี้ ตBองรีบรวบรัด เพราะยืดยาวนักแลBว เพื่อใหBเขBาใจไม:ยาก
นัก ขอเล:าเรื่องที่พอรูBกันว:า พระพุทธเจBาตรัสว:า พระองคจะดํารงพระชนม
อยู:ตลอดกัป คือตลอดชั่วอายุของคนยุคนี้ หมายความว:าเต็ม ๑๐๐ ปX ก็ไดB
แต:เวลานั้น พุทธบริษัททั้ง ๔ มีคุณสมบัติพรBอมดีพอที่จะดํารงพระศาสนา
ไดB พระองคจึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือดํารงพระชนมอยู:เพียง ๘๐
พรรษา
ทีนี้ ที่ตรัสว:าจะดํารงพระชนมอยู:ใหBครบ ๑๐๐ ปX ก็ไดBนั้น ก็ไดBทรง
อธิบายไวBดBวยว:า จะทรงพระชนมอยู:ไดBดBวยการเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา
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In its true sense, “high in āyu,” whose interpretation is given as
“having much āyu,” does not mean “old” or “aged” at all. Why is that so?
This is because āyu is a Pali word meaning “life-sustenance energy,”
which is a good thing. If not, how could it be given as a boon or blessing?
We speak of the four blessings, namely: longevity, radiance,
happiness, and health. These must all be good things. Radiance,
happiness, and health are clearly known to be definitely good. Āyu [here
interpreted as longevity in the context of the four boons when taken
together] in this set must also be a good thing. But for Thai people, once
[the phrase] “having āyu” is mentioned, they think that it means getting
old or aged, on the verge of losing all strength. By contrast, in the
original Pali, āyu refers to life-sustenance energy, as said a moment ago.
Therefore, having āyu is in effect having life-sustenance energy,
which is a good thing and thus constitutes a blessing. The more a person
is said to be “high in āyu” (i.e. having much āyu, meaning having a great
deal of the said vital power), the better.
Up to this point, it is necessary to hasten to cut the discussion
short, as it has been quite lengthy already. To make it not so hard to
understand, let me recount what is relatively common knowledge. The
Buddha said that he could possibly live throughout the kappa, i.e. all
through the human lifespan in the present age, which might also mean a
full hundred years. At that time, however, the four Buddhist assemblies
[monks, nuns, male lay devotees, and female lay devotees] were adequately qualified, good enough to uphold the religion. The Buddha,
therefore, relinquished his vital power, making it known that he would
live for eighty years only.
Now, when saying that he might as well live a full hundred years,
the Buddha also explained that he could do so through cultivating the
iddhipāda [“bases of psychic potency”], namely: chanda [“zeal”], viriya
[“energy”], citta [“thoughtfulness”], and vīmaṁsā [“investigation”].

๒๖
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ถBาพูดอย:างชาวบBาน ก็คือ มีใจใฝKปรารถนาจะทํางานดีงามสรBางสรรคที่
คิดหมายใหBสําเร็จเป$นประโยชน (ฉันทะ) เพียรพยายามทํางานนั้นใหB
กB า วหนB าไป (วิ ริ ยะ) ใจอยู: กั บ งานนั้ น มุ: ง จดจ: อ จริ ง จั งในการที่ จ ะทํ าใหB
สําเร็จ (จิตตะ) ใชBปVญญาไตร:ตรองตรวจตราจัดวิธีดําเนินการใหBลุล:วงถึง
จุดหมาย (วิมังสา)
ผูB สู ง อายุ ที่ ช อบทํา งานที่ ดีโ ดยมีใ จรั ก แมB แ ต: ง านอดิ เ รกอย: า งทํา
สวนดอกไมB นี่คือมีฉันทะ แลBวก็มีวิริยะ เพียรขยันหมั่นทํา มีจิตตะ เอาใจใส:
จริงจังคอยดูแลไม:ทิ้ง แลBวก็มีวิมังสาติดตามตรวจสอบผลคิดคBนหาทาง
แกBปVญหาตลอดจนทดลองวิธีการต:างๆ ที่จะพัฒนาหรือทําใหBไดBผลดียิ่งขึ้น
แค:นี้ก็มีหวังว:าจะไดBยืดอายุใหBยืนยาวอยู:ไปไดBอีกนาน
ทีนี้ ยิ่งเป$นงานที่เป$นเรื่องเนื้อตัวของชีวิตเอง คือการศึกษา เพื่อ
พัฒนาจิต พัฒนาปVญญาที่ว:านั้น ก็ยิ่งตรงเปaาหมาย
ก็เอาอิทธิบาท ๔ มาใชBดําเนินการศึกษาพัฒนาจิตพัฒนาปVญญาที่ว:า
นี้ ก็จะมี “อายุ” คือมีพลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิต โดยมีพลังอายุน้ีอย:างสูง
(สูงอายุ) คือมีอายุมาก หมายความว:ามีพลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิตนี้มาก
เป$นอันว:า ไดBพรขBอที่ ๑ คือ อายุ
พอมีพลังอายุดี พรBอมดBวยจิตใจที่ผ:องใส สบาย อิ่มอกอิ่มใจ เป$นตBน
ก็จะสําแดงพลังนั้นออกมาใหBปรากฏเป$นความมีผิวพรรณเปล:งปลั่ง มีสง:า
ราศี ที่เรียกว:า วรรณะ เป$นพรขBอที่ ๒
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In the layman’s terms, this effectively means having a mind that
wishes to do good work constructively, aiming to be successful and
beneficial (chanda), forging ahead with the work (viriya), with the mind
focusing on it, being intent in earnest on accomplishing it (citta), and
employing wisdom to investigate and examine a method to get it done,
thereby reaching the goal (vīmaṁsā).
For those elders who like to do something good with fervor, even
if it is only a hobby like gardening, this means there is chanda. Then
there is also viriya: putting efforts into the work; and citta: being
attentive to it in earnest, taking care of it, without abandoning it. This is
appended by vīmaṁsā: following up, examining the result, searching for
solutions to problems, as well as experimenting on different methods
for development or improvement. Merely this will hopefully extend
their lives for a long time.
Now, especially if the work has to do with life itself, i.e. education
for mind cultivation and wisdom development, it is even straighter to
the target.
That is, the four bases of psychic potency should be employed in
conducting the said study for mind cultivation and wisdom development.
There will then arise āyu, i.e. the energy to sustain life, with a high level
of vital power (high in āyu), or having much āyu, meaning having a great
amount of life-sustenance energy.
So the first boon is acquired, namely āyu [“longevity”].
Once a person has good vital power together with a mind radiant,
at ease, satisfied, and so on, this power will be manifested through a
brilliant complexion with radiance, which is called vaṇṇa, constituting
the second boon.

๒๗
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เมื่อมีพรขBอที่ ๑ และขBอที่ ๒ คือ อายุ และวรรณะแลBว ก็มองเห็นไดB
ไม:ยากว:า พรขBอที่ ๓ คือ สุขะ – ความสุข และขBอที่ ๔ คือ พละ – ความมี
เรี่ยวแรงกําลัง มีสุขภาพดี ก็จะมีมาดBวย เป$นอันว:ามีพรครบ ๔ อย:าง เป$น
จตุรพิธพร ดังที่ว:าขBางตBน
เป$นอันว:า ผูBสูงอายุที่ว:านั้น มีชีวิตดีงาม พรBอมดBวยจตุรพิธพร ทั้ง
อายุ วรรณะ สุขะ และพละ
แค:นี้ก็น:าจะพอใจไดBไม:นBอย
สูงอายุ คือได ไมใชเสียอายุ
อย:างที่ไดBรับรูBกันว:า สังคมทั่วหลBากําลังกBาวหนBาพากันไปเป$นสังคม
ผูBสูงอายุ ว:าเฉพาะประเทศไทยก็ไดBเจริญพัฒนามาเป$นสังคมผูBสูงอายุแลBว
เมื่อสังคมมีผูBสูงอายุเป$นคนจํานวนใหญ: ผูBสูงอายุก็มีความสําคัญต:อ
ความเป$นไปทั้งในทางเจริญและในทางเสื่อมของสังคมประเทศชาติมากขึ้น
และสังคมก็ควรตBองเอาใจใส:ต:อความเป$นอยู:เป$นไปของผูBสูงอายุมากขึ้นดBวย
ดังที่ไดBพูดมาไม:นBอยในที่นี้ ซึ่งอาจถือว:าเป$นการมองในแง:ดี แต:ที่จริงน:าจะ
เป$นการพูดในแง:ของการที่จะทําใหBดี
ถึงจะเป$นสังคมผูBสูงอายุ สังคมก็มิใช:เป$นสังคมของคนสูงอายุ สังคม
มีคนต:างรุ:น ต:างวัย อยู:ร:วมกัน ทั้งคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ โดยอาจ
จําแนกเป$น ผูBสูงอายุ ผูBเจริญวัย และผูBอ:อนวัย หรือ คนวัยตBน คนวัยกลาง
และคนสูงอายุ ทุกคนทุกรุ:นมารวมกันเป$นสังคมนี้ ก็จึงตBองเอาใจใส:คํานึงถึง
ทุกคน
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When there are the first two boons, namely: āyu and vaṇṇa, it
should not be difficult to see that the third one, i.e. sukha, and the
fourth one, i.e. bala or possession of energy, power, and good health
will also ensue, so that the blessings will come as a complete set of four,
constituting the four boons of life as said earlier.
So the said elders will enjoy good lives brimming with the four
boons: longevity, radiance, happiness, and health.
Even merely this should be quite satisfying indeed.
Being high in āyu is gaining, not losing, āyu [“vital power”]
As is commonly acknowledged, societies the world over are all
progressing towards becoming ones of the elderly. Thailand, in particular, has developed into such a society already.
When society has a large number of elders, they will become
more significant for the course of society and the country, both in
prosperity and in decline. Society should also pay more attention to
their subsistence and course of living, as has been discussed quite a bit
here. This could be regarded as a positive outlook, but actually it ought
to be a statement in terms of how to do it well.
Even as a society of the elderly, it is by no means composed
exclusively of elders. Rather, it comprises people of different generations and different age groups living together. Both elders and people of
other age groups taken together could possibly be divided into old ones,
grown-up ones, and very young ones, or alternatively the early-aged,
the middle-aged, and the old-aged. As all people of all age groups come
and make up society, attention is to be paid, and consideration given, to
them all.

๒๘
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ตรงนี้ ขอแทรกเรื่องนอกนิดหน:อย เป$นขBอน:าแปลกใจ จะว:าน:าขําก็
ไดB คือเรื่องความเพี้ยนของภาษา
เมื่อกี้พูดถึงคําว:า “อายุ” ไดBบอกว:าในภาษาบาลีที่เป$นคําเดิม “อายุ”
หมายถึงพลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิต (บางคัมภีรบอกสั้นๆ แค:ว:า อายุ แปลว:า
ชีวิต) อายุจึงเป$นพรอย:างหนึ่งที่สําคัญอยู:ในจตุรพิธพร เราจึงขอใหBคนนั้น
คนนี้ มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ
ดังนั้น “สูงอายุ” ที่เราแปลว:ามีอายุมาก จึงควรหมายความว:ามี
พลังชีวิตมาก แต:ในภาษาไทยกลับตรงขBาม ที่ว:าสูงอายุ มีอายุมาก กลายเป$น
ว:าแก: เฒ:า จะหมดแรง ชีวิตหมดกําลัง
คราวนี้มีเพิ่มอีกคําหนึ่ง คือ “วัย” เมื่อพูดว:าเจริญวัย ในภาษาไทย
หมายความว:าเจริญเติบโตขึ้น แต:ในภาษาบาลีที่เป$นคําเดิม วัย คือ “วย”
หมายถึงความเสื่อม ความโทรมที่จะไปสู:ความสิ้นสลาย ดังนั้น เจริญวัย
เจริญโดยวัย จึงแปลว:าเป$นผูBใหญ: แก: เฒ:า บางครั้ง ที่ว:า“สูงอายุ” ก็มีบาง
คนพูดว:า “สูงวัย”
ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพิ่มพลังสืบต:อชีวิตใหBอยู:ไดBยืน
ยาว เวลานี้ จึงเกิดมีความนิยมเรียกการทําบุญวันเกิดว:า อายุวัฒนมงคล
(=มงคลเจริญอายุ, มงคลเพิ่มอายุ)
ส:วน เจริญวัย เจริญโดยวัย เป$น วัยวุฒิ (ภาษาบาลีว:า วโยวุฑฺฒิ)
ไดBแก:ความเจริญโดยวัย ความเป$นผูBใหญ:โดยความเสื่อมสลาย เสื่อมเพิ่มขึ้น
คือเป$นผูBแก: ผูBเฒ:า
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At this point, let me interject a bit of outside matter. It is
something curious—or perhaps hilarious—namely, an issue of linguistic
aberration.
A moment ago, while on the word āyu, I said that in the original
Pali, it means life-sustenance energy (a certain scripture briefly explains
that āyu means “life”). Āyu is thus an important blessing in the four
boons of life, which explains why we wish for a particular person’s
longevity, radiance, happiness, and health.
Therefore, “high in āyu,” which is interpreted as “having much
āyu,” is supposed to mean having much vital power. In Thai, however, it
is quite the contrary. By high in āyu or having much āyu is meant “old,
aged, on the verge of losing all strength, or life running out of energy.”
Now there is one more word to be added here, namely wai [Pali:
vaya]. When we say “jaroen wai” in Thai, we mean “growing up.” In Pali,
however, the original word vaya means “decay; deterioration leading to
dissolution.” Therefore, “jaroen wai” or “jaroen doi wai” means being a
senior, being old or aged. Sometimes, instead of saying “soong ayu”
[“high in duration of life”], some would say “soong wai.” [“high in age”].
According to the original language, however, “jaroen āyu” means
increasing in life-sustenance energy for longevity. That is why meritmaking on a birthday anniversary is now popularly referred to as
āyuvaḍḍhana-maṅgala (= blessing for one’s longevity; blessing to
increase one’s duration of life).
On the other hand, “jaroen wai” or “jaroen doi wai” is vayavuḍḍhi “seniority by age” (in Pali, vayovuḍḍhi), meaning growing in age,
seniority by decay, increasing in decay, i.e. being an old or aged person.

๒๙

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

“วัย” มีการใชBในความหมายที่ซBอนลงไปอีกชั้นหนึ่งดBวย คือ เมื่อถือ
ว:าอายุ เป$นเวลาทั้งหมดที่มีชีวิตอยู:ไดB ก็เอาเวลาทั้งหมดของชีวิต ที่มีความ
เจริญเติบโตแลBวเสื่อมลงไป ตั้งแต:เกิดไปจนสิ้นสลายคือตาย มาจัดแบ:งเป$น
ช:วงๆ หรือเป$นระยะๆ คือเป$นขั้นตอนของการคืบเคลื่อนสู:ความดับสลาย
และเรียกแต:ละช:วง แต:ละระยะว:า “วัย” เช:นเป$น ปฐมวัย มัชฌิมวัย
ปVจฉิมวัย วัยเด็ก วัยรุ:น วัยหนุ:มสาว วัยชรา จึงมีวัยที่ใชBในความหมายดีๆ
เช:น วัยงาม ถึงวัย ถึงพรBอมดBวยวัย
เรื่ อ งของถB อ ยคํา ที่ เพี้ ยนเปลี่ ยนความหมาย หรื อใชB กันผิ ด พลาด
สับสนนี้ เมื่อรูBผิด เขBาใจผิดตามกันไปทั่ว จนกลายเป$นความหมายสามัญลง
ตัว อยู:ตัวแลBว แมBแต:ท:านผูBรูB เช:นผูBทําพจนานุกรม แมBจะรูBอยู:ว:าไม:ถูกตBอง
แทBจริง บางครั้งก็ตBองยกใหBยอมรับ เป$นการถือตามโลกนิรุตติ
เมื่อรูBทันความเพี้ยนของภาษาแลBว ก็ไม:ตBองไปหลงตามใคร ไม:ว:าใน
ขณะนั้นๆ เขาจะใชBคํานั้นในความหมายเดิมหรือในความหมายที่เพี้ยน เรา
ก็จับไดBไล:ทันทั้งนั้น
ทีนี้ เมื่อจะพูดเอาสาระ ก็มาพูดกันตามความหมายเดิมที่เป$นหลัก
คือแปล “อายุ” ว:า พลังสืบต:อหล:อเลี้ยงชีวิต หรือใหBสั้นว:า พลังชีวิต ใคร
มีอายุมาก คือมีพลังชีวิตมาก ก็จะมีชีวิตอยู:ไดBนาน อย:างที่คนไทยเรียกว:ามี
อายุยืน
เมื่อกี้ไดBบอกไปแลBวถึงหลักใหญ:ที่จะใชBยืดอายุ ทําใหBอายุยืน คือ
อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป$นพลังชีวิตขั้นลึก คือเป$นพลังที่หล:อเลี้ยงอยู:ในใจ เริ่มดBวย
มีอะไรดีๆ ที่ใจใฝKรักโดยมีฉันทะอยากจะทํา แค:นี้ใจก็ไม:แหBงไม:เหี่ยว แลBว
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The word wai or vaya is also used in another layer of sense
superimposed upon that. When we regard āyu as the total time of one’s
life, we then divide up this duration—by the growing and then the
decaying, or from birth to dissolution or death—into phases or periods,
i.e. stages of inching towards dissolution, and call each phase or period
“wai [Pali: vaya],” e.g. paṭhamavaya [“early phase of life”], majjhimavaya [“middle phase of life”], pacchimavaya [“last phase of life”], wai dek
[“childhood”], wai roon [“teenage”], wai noom sao [“young adulthood”],
wai chara, [“old age”]. The word wai is therefore also used in a positive
sense, e.g. wai ngam [“(said of a female) beautiful at any age”], thueng
wai [“come of age”], or thueng phrom duay wai [“reach maturity”].
As for words whose meanings have become aberrant or mutated,
or words which have been misused or confused, so epidemically
wrongly known or misunderstood that their meanings have become
commonly established or settled, even experts such as lexicographers,
despite their awareness of such improprieties, sometimes have to be
resigned to regarding them as taken for granted, in effect abiding by
conventional use of language.
Once we are kept abreast of this linguistic aberration, we do not
need to be misguided by anyone. No matter whether at that particular
moment a given word is used in its original sense or in its deviant
meaning, we will always be able to keep pace with it and catch it.
Now, when a discussion is to be made about something essential,
we should come to deal with the term in its original core meaning, i.e.
translating āyu as life-sustenance energy, or, in short, vital power. One
who has much āyu, i.e. has a great deal of vital power, will be able to
live long or, as the Thais put it, mee ayu yuen [“have a long life”].
A moment ago I spoke about the major principles for extending
the duration of one’s life, for longevity, i.e. the four bases of psychic
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ยังมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา มารับมาเสริมเติมแรงเร:งใหBเดินหนBาต:อๆ ไป พลัง
ชีวิตจึงเขBมแข็งแรงมาก นั่นคืออายุยืนยาวออกไป อย:างที่พูดไปแลBว
ทีนี้ นอกจากพลังชีวิตลงลึกเป$นแกนใจชุดใหญ:นั้นแลBว ยังมีหลักธรรม
ที่ช:วยใหBอายุยืนอีกชุดหนึ่ง ซึ่งเป$นเรื่องของความเป$นอยู:หรือการปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจําวัน จะเรียกว:าขBอปฏิบัติเพื่อส:งเสริมสุขภาพก็ไดB ชื่อเดิมว:า
หลักอายุสสK (การปฏิบัติที่เกื้อหนุนอายุ, อายุวัฒนวิธี, องฺ.ป@ฺจก.๒๒/๑๒๕/
๑๖๓) มี ๕ ขBอ คือ
๑. ทําอะไรๆ ตั้งแต:กินอาหาร อยู:ในสิ่งแวดลBอม ดําเนินอิริยาบถ ยืน
เดินนั่งนอน ก็ใหBเป$น สัปปายะ คือใหBสบายเกื้อกูลหนุนเอื้อแก:ชีวิต ดีต:อ
สุขภาพ ใหBผ:อนคลาย ไม:เครียด (สัปปายการี)
๒. ใน สัปปายะ ก็รูBจักประมาณ (สัปปาเย มัตตัญ@ู)
๓. กินของที่ย:อยไดBสลายแปรหมดไป เช:น กินของที่ย:อยง:าย หรือ
เคี้ยวใหBแหลกละเอียด (ปริณตโภชี)
๔. รูBจักจัดรูBจักใชBเวลาใหBเหมาะ ทําถูกเวลา ทําเป$นเวลา ทําใหBพอ
หรือควรแก:เวลา เช:น นอนเป$นเวลา พอเวลา (กาลจารี)
๕. รูBจักถือพรหมจรรย มีการควบคุมกามารมณเวBนเมถุนตามควร
เช:น ถึงวันพระ ก็ถือหรือรักษาอุโบสถ (พรหมจารี)

If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

30

potency, which constitute vital power at a profound level, namely
sustenance energy within the mind, starting with having something
good that one fervently sets upon doing with zeal. This alone will keep
the mind from being despondent. Additionally, this will be supported
and reinforced by energy, thoughtfulness, and investigation, to urge the
moving forward on and on. The vital power will thus become very intense
and strong, resulting in an extended duration of life, as said earlier.
Now, besides the major set of tenets involving vital power deep
down as the mind’s core, there is yet another set of tenets to promote
longevity, which involves one’s lifestyle or how one conducts oneself in
daily life. This can also be called health promotion practices. The original
term is the principles of āyussa (practices favorable for life, methods of
extending one’s duration of life (AIII, 145), which are five in number:
1. Whatever one does, ranging from eating, to living in an environment, to taking any of the four postures—standing, walking, sitting, and
lying down—one makes it sappāya, i.e. making it at ease, conducive to
life, favorable for health, relieving, and relaxing (sappāyakārī).
2. One knows moderation in sappāya (sappāye mattaññū).
3. One eats what is digestible, dissoluble, or decomposable e.g.
eating what is easy to digest or chewing food into tiny bits (pariṇatabhojī).
4. One knows how to properly administer or spend one’s time,
doing things at the right time, at regular times, adequately or appropriately for the time, e.g. sleeping at regular hours, for an appropriate
amount of time (kālacārī).
5. One knows how to practice brahmacariya or leading a sublime
life, such as restraint in sexual desires by forgoing intercourse on appropriate occasions, e.g. observance of the Uposatha [with celibacy being
the third of the eight training rules] on a Buddhist holy day (brahmacārī).
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(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหนึ่ง เปลี่ยนขBอ ๔ เป$น ถือศีลรักษาวินัย (สีลวา)
และขBอ ๕ มีกัลยาณมิตร)
ที่วามานี้คือผูสูงอายุเพิ่มอายุใหแกตัวเอง ทีนี้ เมื่อกี้ไดพูดถึงคําวา
“วัยวุฒิ” ก็มีเรื่องที่ควรพูด ในแงที่ผูสูงอายุชวยเพิ่มอายุใหแกผูออนอายุ
“วุฒ” (“วุทฺธ” ก็ไดB, บาลีคําเดิม=วุฑฺฒ, วุทฺธ) แปลว:า เจริญแลBว แก:
ผูBใหญ: (นิยมใชBในรูปภาวนามเป$น “วุฒิ”) คํานี้ก็สําคัญ เราไดBยินคําสวดใหB
พรของพระบ:อยมากหรือเป$นประจําทีเดียวว:า
อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน
จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ. (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙)
แปลวา: ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย:อมเจริญแก:บุคคลผูB
มีการอภิวาทเป$นปกติ ผูBเคารพนับถือวุฒชน (ผูBเจริญ ผูBแก: ผูBใหญ: ผูBมีวุฒิ)
เป$นนิตย
ทีนี้ “วุฒ” คือ ผูBเจริญ ผูBแก: ผูBใหญ: นั้น ตามที่รูBกันทั่วไปก็มี ๓ พวก
คือ ชาติวุฒ – ผูBใหญ:โดยชาติตระกูล วัยวุฒ – ผูBใหญ:โดยวัย และ คุณวุฒ –
ผูBใหญ:โดยคุณความดี
แต:ในคัมภีรสําคัญแห:งหนึ่ง (สุตฺต.อ.๒/๑๔๗) ท:านแยกละเอียดว:า
“วุฒ” มี ๔ คือ ปญญาวุฒ – แก:ใหญ:เจริญโดยปVญญา คุณวุฒ – แก:ใหญ:
เจริญโดยคุณสมบัติ โดยคุณความดี ชาติวุฒ – แก:ใหญ:เจริญโดยชาติตระกูล
และ วัยวุฒ – แก:ใหญ:เจริญโดยวัย ทั้งนี้ ถือ ปญญาวุฒ เป$นอันดับ ๑
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(There is another set of āyuvaḍḍhanavidhi or life-growing methods,
where item 4 is changed to upholding training rules, observing the discipline (sīlavā) and item 5 to having kalyāṇamitta or good friends.)
What has been discussed thus far concerns elders increasing āyu
for themselves. Now, a moment ago, I spoke of vayavuḍḍhi (seniority by
age). There is something worth talking about in terms of how the elderly
help increase āyu for people young in age.
The word vuḍḍha (also vuddha; original Pali: vuḍḍha, vuddha)
means grown-up, elderly, senior (often used in the form of an abstract
noun as vuḍḍhi). This is an important word, as we quite often, or even
regularly, hear the monks chant their blessings thus:
Abhivādanasīlissa niccaṁ vuḍḍhāpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ (Dh, 109)
Meaning: These four qualities, namely: longevity, radiance, happiness,
and health, will increase for those who normally salute, or who regularly
revere and respect, grown ones (developed ones, elders, seniors, ones
with seniority).
Now, as for vuḍḍha, i.e. developed one, elder, or senior, as is
generally known, there are three categories: jātivuḍḍha, elder by birth
or clan, vayavuḍḍha, elder by age, and guṇavuḍḍha, elder by virtue.
But in an important scripture (SnA2) vuḍḍha is divided in more
details into four categories, namely: paññāvuḍḍha: senior, grown,
developed by wisdom, guṇavuḍḍha: senior, grown, developed by virtue,
jātivuḍḍha: senior, grown, developed by birth or clan, and vayavuḍḍha:
senior, grown, developed by age—all these with paññāvuḍḍha ranking
first.
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ที่ท:านแนะนําบอกว:า ผูBเคารพนับถือวุฒ จะเจริญดBวยอายุ วรรณะ
สุขะ พละนั้น คัมภีรที่แยก ๔ วุฒ บอกว:าหมายถึงเคารพนับถือผูBวุฒโดย
ปVญญาและคุณความดี (แก:ใหญ:เจริญดBวยปVญญาและคุณความดี)
ส:วนอีก ๓ คัมภีรที่แยก ๓ วุฒ บอกว:าหมายถึงเคารพนับถือผูBวัยวุฒ
ที่พรBอมดBวยคุณความดี คือผูBสูงอายุสูงวัยที่มีคุณความดีมาก (คุณสมฺปนฺโน
วโยวุฑฺโฒ)
ทําไมการเคารพนับถือวุฒหรือวุทธชน ผูBมีคุณความดีมีปVญญา จึงทํา
ใหBมีพลังชีวิตดี มีอายุยืนไดB คําตรัสนี้เป$นการแนะนําบอกกล:าวในวงกวBาง
เป$นเชิงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
การเคารพนับถือนั้นมากับใจที่ยอมรับ หรือมองเห็นคุณค:าแลBวเลื่อมใส
ทําใหBอยากเขBาใกลB ไปหา ยินดีรับฟVง พรBอมจะศึกษาเหมือนเชิญหรือเปbด
โอกาสใหBบอกเล:าแนะนําและใส:ใจกัน ทําใหBไดBเรียนรูB และรอดภัย แมBแต:
คนไม:ฉลาด เรียนรูBไม:เป$น แค:ไดBเลียนแบบ ไดBตามอย:าง ก็ช:วยใหBดําเนิน
ชีวิตถูกตBอง เป$นอยู:ดีไดB พูดสั้นๆ ก็คือไดBอยู:ในชุมชนในสังคมในวัฒนธรรม
ที่มีการเกาะกุมสังสรรคเสวนาอันใหBพากันพัฒนาในกุศล จึงทําใหBไดBอายุ
โดยมีชีวิตเจริญมั่นคงสุขสวัสดี และนี่ก็เป$นคุณค:าของผูBสูงอายุต:อสังคม
เมื่อเจริญอายุแลBว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตามต:อมาไดB
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As for the advice that those revering and respecting elders will
thrive in longevity, radiance, happiness, and health, according to the
scripture that divides elders into four categories, it [specifically] means
reverence and respect of an elder by wisdom and virtue (grown, great, and
developed with wisdom and virtue).
The other three scriptures that divide elders into three categories
state that it [specifically] means reverence and respect of an elder by
age who is also endowed with virtue, i.e. a person elderly or advanced in
age who has great virtue (guṇasampanno vayovuḍḍho).
Why is it that reverence and respect for an elder with virtue and
wisdom will lead to one’s own good vital power and longevity? This
statement of the Buddha’s is in effect a piece of advice in a broader
scope, in the manner of a way of life or culture.
Reverence and respect come with a mind that acknowledges or
appreciates the value of, and then becomes admiringly confident in, the
person in question, which enables one to feel like approaching him or
visiting him, willing to listen to him, ready to learn from him, as if
inviting or allowing him to offer a narrative, a piece of advice, or mutual
care, thereby resulting in one’s own learning and surviving a peril. Even
for an unintelligent person who is incapable of learning anything, merely
imitating or following a role model will help him properly conduct his
own life and enjoy his own well-being. Briefly speaking, getting to live in
a community, society, or culture where there is solidarity, interchange,
or dialogue that fosters development as a group in wholesomeness will
thus allow an individual to obtain āyu or vital power, thereby enjoying a
prosperous, secure, happy, and well-off life. And this is effectively the
value of the elderly for society.
Once there is growth in āyu or vital power, it is then possible for
radiance, happiness, and health to ensue.
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สังคมอยางไร คือรูเขาใจคุณคาของผูสูงอายุ
ย้ําอีกทีว:า การแสดงความเคารพนับถือ มีความหมายที่แสดงถึงการ
เหลียวแล ใส:ใจคํานึงถึงกัน โดยมองเห็นคุณค:าความสําคัญ และคุณค:า
ความสําคัญนั้นก็ทั้งหมายถึงและมุ:งเพื่อประโยชนแก:สังฆะหรือสังคม เช:น
เพื่อเป$นแบบแผนหรือวัฒนธรรมประเพณี ที่จะรักษาสังฆะหรือสังคมใหBดี
งามเจริญมั่นคง
เพราะมองที่และมุ:งเพื่อประโยชนของสังฆะหรือสังคม เป$นเรื่อง
ของส:วนรวม การแสดงความเคารพนับถือจึงไม:ใช:เป$นการมาวัดเทียบกัน
ระหว:างบุคคลว:าใครสูงใครต่ํา ใครดีใครเลว ฉันควรจะไหวBคนนั้นคนนี้ไหม
แต:ใหBมีหลักที่ยึดถือแลBวก็ตั้งกติกาขึ้นมา (อย:างที่พระกราบไหวBกันตามลําดับ
พรรษา หรือทหารแสดงความเคารพกันตามลําดับขั้นยศ เป$นตBน)
ถBามองในแง:บุคคลว:า คนผูBนั้น ผูBใหญ:คนนี้ ไม:ดี ไม:น:านับถือ ฉันไม:
ไหวB ไม:แสดงความเคารพ ก็มิใช:ใหBเป$นการวัดกันระหว:างบุคคล หรือเทียบ
เขาเทียบเราว:า คุณไม:ดีกว:าฉัน ท:านเลวกว:า ขBาไม:ไหวB อะไรทํานองนี้ แต:
ทําเพื่อเป$นการเตือนสติปลุกสํานึกใหBเขาไดBคิดที่จะแกBไขปรับปรุงตัว แต:
ถึงแมBจะทําอย:างมีเหตุผลเช:นนี้ ท:านก็ไม:สนับสนุนใหBทําเป$นการส:วนตัว
แต:ใหBเป$นปฏิบัติการทางสังคม (เช:น เคยมีภิกษุแสดงอาการหยาบโลนต:อ
ภิกษุณี ท:านมิใช:ใหBภิกษุณีรูปนั้นๆ แสดงปฏิกิริยาอะไร แต:พระพุทธเจBา
ทรงใหBภิกษุณีสงฆประชุมกัน ก็ลงมติไม:ใหBไหวBภิกษุนั้น ใหBร:วมกันถือว:า
ภิกษุนั้นเป$นผูBที่ไม:พึงไหวB. วินย.๗/๕๓๓–๔/๓๓๖. ในสังคมและในชุมชนทั้งหลาย
ก็น:าจะถือหลักการและใชBปฏิบัติการแบบนี้)
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What kind of society knows and understands the value of elders?
Let me emphasize once again that showing reverence and
respect refers to expressing mutual care, attentiveness, or regard
through appreciation of value or significance. And that value or significance both refers to and aims for benefits to the group or society, e.g.
for serving as a norm or culture and tradition that will maintain the
group or society in prosperity and security.
As looking at or aiming for benefits of the group or society has to
do with [society] at large, showing reverence and respect is by no means
taking measures or making comparisons between individuals in terms of
who is high and who is low, who is good and who is bad, or whether I
should salute this or that particular person. Instead, there should be
principles to abide by and regulations should be set up (such as monks
saluting hierarchically by the number of years spent in the monkhood,
or military personnel saluting hierarchically by military rank).
If it is deemed on the individual front that that particular person
or this particular senior is not nice, not worthy of respect, and so I won’t
salute him or show respect to him, it is not to be done as an interpersonal evaluation or comparison between individuals in such a way
that as you are no better than me or you are meaner than me, I won’t
salute you, or something to that effect. But it is done as an admonition
or reminder, to arouse the other party’s conscience so that he will
amend his way. Nonetheless, even though it is done justifiably like this,
the Buddha did not endorse doing it by taking it personally, but it should
be a social sanction. (For instance, a certain monk exhibited obscene
behavior towards some nuns. It was not the case that the Buddha let
the nuns react individually. Instead, he allowed them to call a meeting,
in which it was resolved that they would not salute that monk,
collectively regarding him as not worthy of being saluted (Vin. [2], 262). In
all societies or communities, similar principles to this should be adhered
to and implemented.
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ในเมื่อความเคารพนับถือนั้น ตั้งอยู:บนฐานของคุณค:าความสําคัญ
ต:อสังคม และว:าโดยรวม ผูBสูงอายุก็มีคุณค:าความสําคัญต:อสังคม ทั้งที่ไดB
ทําใหBแลBว และยังทําไดBต:อไปดังว:าแลBว คนที่ตBองการรักษาสังคมใหBดีงาม
เกษมศานตมั่นคง นอกจากตระหนักรูBและแสดงออกถึงการมองเห็นคุณค:า
ความสําคัญนั้นแลBว ก็พึงช:วยกันเกื้อกูลหนุนเสริมใหBบรรดาผูBสูงอายุมีโอกาส
รักษาคุณค:าความสําคัญนั้นและสามารถเอื้ออํานวยประโยชนแห:งศักยภาพ
ของตนใหBแก:เหล:าอนุชนของสังคมสืบต:อไป
เป$นธรรมดาอยู:แลBวว:า สังคมจะอยู:ดีมีความมั่นคงไดB ก็ต:อเมื่อคนทั้ง
มวล อย:างนBอยส:วนใหญ: มีชีวิตเป$นอยู:ดีมีความมั่นคง และผูBสูงอายุทั้งหลาย
ก็เป$นคนส:วนหนึ่งของสังคมนี้ ดังนั้น อย:างนBอยตามธรรมดานี้ จึงจะตBองใหB
ผูBสูงอายุทั้งหลายมีชีวิตเป$นอยู:ดีมีความมั่นคง ยิ่งเมื่อมาเป$นสังคมผูBสูงอายุ
ซึ่งมีผูBสูงอายุเป$นจํานวนใหญ: ความมั่นคงอยู:ดีของสังคม ก็ยิ่งขึ้นต:อความ
มั่นคงอยู:ดีแห:งชีวิตของผูBสูงวัยมากขึ้น จึงจําเป$นอยู:เองที่สังคมส:วนรวม
จะตBองเอาใจใส:ดูแลคํานึงเคารพต:อสวัสดิภาพเป$นตBนของบรรดาผูBสูงอายุ
เหล:านั้นใหBมากมายจริงจัง
ผูBสูงอายุ สูงวัย คือผูBแก: ผูBเฒ:านั้น ถูกภัยแห:งชราคุกคาม และทําลาย
ความมั่นคงของชีวิตอยู:แลBวตลอดเวลา พรBอมทั้งโรคภัยนานาที่มักพ:วง
พลอยมาซ้ําเติม อย:างที่ไดBเล:าขBางตBนถึงเรื่องคหบดีชรา ที่มาเฝaาและกราบ
ทูลพระพุทธเจBาว:า ท:านแก:เฒ:าแลBว ร:างกายก็ปKวยกระเสาะกระแสะเจ็บ
ออดๆ แอดๆ ไม:มีโอกาสมาเฝaาพระพุทธเจBาไดBสม่ําเสมอ จึงขอใหBประทาน
พระโอวาท และไดBตรัสสอนใหBฝ`กใจว:า “ถึงกายจะปKวย แต:ใจไม:ปKวย”

If you know how to be elderly, then it is worth being an elder

34

Since reverence and respect are based on value or significance
for society, and generally speaking, the elderly have such value or significance, in terms of both what they have done for it in the past and
what they will still be able to do further, as said earlier, those who want
to maintain society, making it virtuous, safe, peaceful, and secure, apart
from realizing the elderly’s value or significance and showing their realization, should also contribute to supporting the elderly in such a way as
to provide them with the opportunity to preserve that value or significance and enable them to make use of their potential for the benefits
of the succeeding generations for years to come.
It is already normal that society will only enjoy a healthy state and
security when all members, or at least most of them, enjoy good lives
and security. As all elders are part of society, at least as a matter of
course they should be made to also enjoy good lives and security.
Especially when the society has become one of the elderly, where there
are a great number of them, its security and well-being will hinge even
more on those of the elderly’s lives. It is, therefore, necessary for the
society as a whole to pay attention to, look after, take into account, and
show respect for, the elderly’s welfare and what not, to a great extent
and in earnest.
The elderly or those high in age, i.e. old people or aged ones, are
already threatened all the time by the peril of old age, with the security
of their lives ruined, and often aggravated by all sorts of diseases—such as
recounted earlier about the old urban merchant having an audience with
the Buddha who told him that, due to old age, with his body plagued by
ailments, and pestered by minor illnesses, he would not have a chance to
visit the Buddha regularly, and at whose request for advice the Buddha
taught him to train his mind thus: “Though the body is ill, the mind must
not be so.”
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ความชรา โรคภัย ความอ:อนแอหมดเรี่ยวแรงหมดกําลังของร:างกาย
จนถึงขั้นที่จะทําอะไรไม:ไหว ช:วยตัวเองไม:ไดB ที่เป$นธรรมชาติมาเองตาม
ธรรมดานี้ บั่นทอนทําลายความรูBสึกมั่นคงแห:งชีวิตของผูBสูงอายุอย:างหลีกเลี่ยง
ไม:ไดB จึงไดBยินท:านผูBสูงอายุพูดยืนยันออกมาเองว:า เรื่องสําคัญอันใหญ:ที่สุด
ที่ครอบงําครองใจคนชรา ก็คือความห:วงตัวเอง กังวล จนถึงกลัวว:า จะกิน
จะอยู:ไดBอย:างไร ใครจะเลี้ยง ใครจะทําอันนั้นอันนี้ใหB ฯลฯ
พระพุทธเจBา เมื่อทรงสอนใหBตัวผูBเฒ:าชราเองศึกษฝ`กจิตของตน
อย:างที่ว:านั้นแลBว อีกดBานหนึ่ง นอกจากเจBาตัวผูBสูงอายุเองจะพึงเป$นอยู:
ดูแลชีวิตฝKายรูปธรรมโดยไม:ประมาท บริหารกายที่มักปKวย ดBวยใจที่ไม:ปKวย
แลBว ขBอที่ทรงสอนอย:างสําคัญ ก็คือการที่เหล:าอนุชนหรือคนอื่นในสังคม
พึงเคารพถือเป$นสําคัญที่จะใส:ใจดูแลจัดสวัสดิการใหBผูBสูงอายุมีชีวิตที่เกษม
ศานตมั่นคง
ที่ว:านี้ก็เริ่มแต:ในครอบครัว มีคําสอนมากมายใหBเลี้ยงดูพ:อแม: (เช:น
ใน หลักทิศ ๖, หลักการดูแลบํารุงมารดาบิดาเป$นอุดมมงคล) และใหBคนรุ:น
หลังเคารพนับถือผูBสูงวุฒิสูงวัย (วุฑฒาปจายนะ) ที่ว:าแลBว ซึ่งก็รวมอยู:ใน
หลักใหญ:แห:งกตัญ@ู – ยอมรับตระหนักรูBคุณค:า และกตเวที – ตอบสนองใหB
ปรากฏดBวยการกระทําขึ้นมา
รวบรัดรวมความว:า คนรุ:นหลัง หรือสังคมโดยรวม ตBองจัดสรรตั้ง
ระบบการที่เป$นประกันใหBมั่นใจว:าผูBสูงอายุจะเป$นอยู:ดีมีชีวิตที่มั่นคง
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Old age, sickness, feebleness, enervation, and exhaustion of
physical strength to the extent of being unable to do anything, incapable
of helping oneself, which come naturally and as a matter of course, will
inevitably undermine or destroy the elderly’s feeling of security in life.
That is why these people themselves have been heard to confirm that
the issue of the greatest importance that overwhelms and preoccupies
aged people is their concern about themselves, their worry or even fear
as to how they will eat, how they will live, who will support them, who
will do this and that for them, and so on.
The Buddha taught the elderly themselves to study and train
their own minds, as said earlier. On the other hand, elders should
heedfully live and take care of the physical aspects of their lives, each
administering their sickness-prone body with a mind void of illness.
Additionally, what was a significant instruction by the Buddha was that
people of succeeding generations and others in society should give due
regard to the importance of paying attention to the care of, and
providing welfare for, the elderly, seeing to it that they enjoy safe,
peaceful, and secure lives.
What has just been said starts from within the family. There are
many teachings for children to support their parents (as in, for example,
the tenet on the six directions, the principle of caring for and catering to
parents as one of the highest blessings) and for people of succeeding
generations to revere and respect elders (vuḍḍhāpacāyana) as said
earlier, which are all included in the major principles of kataññū—
acknowledging and appreciating the value [of the done favor], and of
katavedī—reciprocating manifestly [the done favor] by actions.
To put it in a nutshell, people of subsequent generations or society
as a whole must allocate [resources] to setting up a system by which to
ensure the elderly’s well-being and secure lives.
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เมื่อบรรดาผูBสูงอายุเป$นอยู:ดีมีชีวิตที่มั่นคง ก็จะเอื้อคุณค:าที่ตนมี
ออกมาอวยประโยชนแก:สังคมไดBเต็มที่ ขณะที่มวลอนุชนเอง ซึ่งแน:แทBว:า
จะตBองเป$นผูBสูงอายุต:อไป ก็ไดBพรขBออายุใหBมีชีวิตที่มั่นใจว:าจะมีความ
มั่นคงอย:างยืนยงไปจนตลอดไดB โดยที่ผลรวมสุดทBายก็คือทําใหBทั้งสังคม
เกษมศานตมั่นคงยั่งยืนไดBอย:างมั่นใจ
ทุกรุน ทุกวัย แตละชีวิตตางศึกษา
และ ทุกคนมารวมกันพัฒนาสรางสรรคสังคม
ดังว:าแลBว สังคมมีคนต:างรุ:น ต:างวัย มาอยู:ร:วมกัน ทั้งคนสูงอายุ และ
คนวัยอื่นๆ ทุกคนทุกรุ:นที่มารวมกันเป$นสังคมนี้จะตBองร:วมดBวยช:วยกัน
สรBางสรรคอภิบาลสังคม
ทุกคนจึงตBองพัฒนาตัวเองใหBมีธรรมประจําใจของพระพรหม คือ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ทั้งนี้ถือว:า ผูBสูงอายุเป$นผูBนําทําตัวอย:างในการมีหรือตั้งอยู:ในพรหม
วิหาร ๔ นั้น โดยแสดงออกในทางปฏิบัติดBวยการใชBสังคหวัตถุ ๔ ดังที่ว:า
ขBางตBน
ทุกคนร:วมดBวยในการสรBางสรรคอภิบาลสังคม แต:ในทุกคนนั้น ไม:มี
ใครเท:ากันเลย ไม:ว:าโดยเรี่ยวแรงกําลังกาย กําลังทรัพย กําลังใจ กําลัง
ปVญญา กําลังความสามารถ เริ่มดBวยความแตกต:างดBานวัตถุเครื่องอาศัย
เป$นอยู:
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When all elders live comfortably and securely, they can in turn
exude their extant value, making it beneficial for society to the fullest
extent, whereas people of later generations themselves, who are definitely to become elders in the future, are blessed with the boon of
longevity, so that they will be capable of living confidently in longstanding security throughout. The final sum total of this would in effect
be to assuredly make the entire society peaceful, secure, and sustainable.
In every generation and every age group, each individual is to study
and all are to come together to develop and construct society
As said earlier, society comprises people of different generations
and different age groups that have come to live together—both the
elderly and people of other age groups. All individuals of all generations
who have come to be associated into this society will have to participate
in helping construct and protect their society.
All people must, therefore, develop themselves into possessing
the Dhamma tenets inherent in Brahma’s mind, namely: mettā, karuṇā,
muditā, and upekkhā.
In this connection, the elderly should be regarded as leaders in
serving as examples for having, or being established in, these four
sublime abidings by expressing them in practical terms through the
exercise of the four objects of social integration as said earlier.
Whereas all are to participate in constructing and protecting
society, no one individual is, however, equal to another at all, no matter
whether it be in terms of physical strength, financial strength, strength
of mind, strength of wisdom, or strength of ability, starting with
differences in material things for subsistence purposes.
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ดังนั้น สังคหวัตถุจึงเริ่มที่ “ทาน” ใหBปVนจัดสรร เอื้ออํานวย อย:าง
นBอยใหBทุกคนมีกินมีใชBเป$นอยู:ไดBพอเพียงทั่วกัน
หันมาดูที่ผูBสูงอายุ คนกลุ:มนี้ที่กลายเป$นจํานวนใหญ: ที่จริงเป$นส:วน
ร:วมที่เกื้อหนุนสังคมไดBมาก แต:ถBาไม:จัดระบบความสัมพันธและการเป$น
ส:วนร:วมใหBดี เมื่อมีจํานวนมาก ก็จะเป$นจุดอ:อนแอใหญ:ของสังคม เพราะมี
ร:างกายเสื่อมถอย กําลังนBอย ไม:พอแก:งาน แต:เมื่อจัดระบบสัมพันธใหB
เหมาะ ก็จะเป$นส:วนร:วมในการสรBางสรรคอภิบาลสังคมไดBเป$นอย:างดี
นี่คือ เมื่อผูBสูงอายุไม:สามารถใหBส:วนร:วมดBานแรงกายไดBเพียงพอ ก็
ใหBสังคมตระหนักรูB โดยคนรุ:นรองลงมาและรุ:นเยาวเขBามาผ:อนแทนดBานนี้
พรBอมกันนั้น บรรดาผูBสูงอายุนั้น พูดอย:างกวBางๆ ดังที่กล:าวขBางตBน
ว:า เป$นคลังขBอมูลเป$นแหล:งประสบการณ เป$นขุมทรัพยทางปVญญา ตลอดจน
เป$นที่สืบปรีชาญาณ และเป$นทรัพยากรที่มีคุณค:าสูงแหล:งใหญ:
เมื่อรับรูBหรือสืบความเขBาใจกันไวBอย:างนี้ คนรุ:นรองที่เป$นแกนกําลัง
หรือเป$นแรงงานหลักของสังคม พึงมองเห็นคุณค:าของผูBสูงอายุ และรูBจักใชB
รูBจักถือเอาประโยชนจากขุมกําลังหรือแหล:งทรัพยากรนี้ใหBคุBมค:า โดยใฝKใจ
ที่จะฝ`กศึกษาเรียนรูB อย:างนBอยใหBการต:อทอดสืบสานวัฒนธรรมและอารยธรรมดําเนินไปไดB
ดBวยการปฏิบัติเช:นนี้ การเป$นส:วนร:วมและใหBส:วนร:วมแก:กันในสังคม
ก็จะเป$นจริงขึ้นมา
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Therefore, saṅgahavatthu begins with dāna, i.e. sharing, allocating, providing [resources] so that at least everyone without exception
will lead a life of sufficiency, having enough to eat and spend.
Now we turn and take a look at the elderly. This group of people,
which has grown into a great number, in fact constitutes partners that
can lend a great deal of support to society. However, if we fail to
properly organize their relations and partnership, when there are a large
number of them, they will become a great vulnerability of society due to
their deteriorating physical conditions and little strength, which is not
adequate for work. By contrast, given proper organization of the relations,
they will be good partners in constructing and protecting society.
That is, when elders cannot adequately contribute in terms of
physical strength, society should be made aware of this so that people
of subsequent and young generations can come to relieve the elderly
from their burdens in this particular respect.
At the same time, elders, broadly speaking as said earlier, are
data storehouses, sources of experiences, and treasuries of wisdom, as
well as inheritors of penetrative knowledge, and major sources of highly
valuable resources.
When this is recognized or this understanding is thus passed on,
the subsequent generations that make up the core of manpower or
main workforce of society should realize the value of the elderly and
know how to apply or utilize this power trove or source of resources for
its worth. This is to be achieved by being intent on training, studying,
and learning at least to the extent that the succession or inheritance of
culture and civilization can carry on.
It is through this practice that being partners and mutually
contributing partnership in society will materialize.

๓๘
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ว:าตามหลักสังคหวัตถุ ผูBสูงอายุมีบทบาทใหญ:ในขBอ “ปBยวาจา”
บอกเล:าเรื่องราว ถ:ายทอดประสบการณ แนะนําสั่งสอน เป$นที่ปรึกษา
ตลอดจนเผล็ดปรีชาญาณใหBแก:อารยธรรม
ในขณะเดียวกัน คนรุ:นกลางรองลงมาที่เป$นกําลังแรงงานของสังคม
เป$นเจBาบทบาทในขBอ “อัตถจริยา” จัดการดําเนินงานแผ:ขยายใหBสังคม
เขBาถึงประโยชนทั่วทั้งหมด
ในที่สุด ทุกคนมีความเสมอสมานกันตามหลักในขBอ “สมานัตตตา”
(‘สมาน’ ในภาษาบาลี แปลว:า เสมอกัน เท:ากัน โดยมีนัยแง:เขBากันร:วมกัน
ดBวย)
ที่ว:าเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเท:ากันเสมอกันต:อหนBาธรรม
ทั้งธรรมที่เป$นกฎหมายกฎเกณฑกติกาของสังคมมนุษย (นิติธรรม) และธรรม
ที่เป$นกฎธรรมดาแห:งความเป$นไปตามเหตุปVจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม)
พรBอมกันนั้น ก็เป$นความเสมอกันเท:ากันแบบเขBากันร:วมกัน ซึ่งในแง:
หนึ่งคลBายกับหลักการมีส:วนร:วม
แต:น:าสังเกตว:า ในสังคมของเราที่เป$นมา คนส:วนมากหรือมากมาย
ใชBหลักการมีส:วนร:วมนั้น ในความหมายที่มุ:งเอาความมีส:วนร:วมในการไดB
ทําใหBความเสมอภาคและการมีส:วนร:วม มักเป$นเหตุใหBเกิดความแก:งแย:ง
และแตกแยก โดยที่ว:าคนเหล:านั้น ทั้งรอการที่จะไดBและเพ:งจBองการที่จะ
ไดBเท:ากันกับเขาอยู:กันแค:นั้น ไม:กBาวไปใหBถึงการร:วมกันสรBางสรรค
ดังนั้น จึงควรเนBนไวBว:า ถBาถือตามหลักสมานัตตตานี้ ตBองมองการมี
ส:วนร:วมในแง:ของการมีส:วนร:วมในการใหBดBวย
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According to the principle of saṅgahavatthu, the elderly assume a
major role in piyavācā, recounting things, transferring their experiences,
advising and instructing, counseling, as well as producing penetrative
knowledge for civilization.
At the same time, people of the middle generation immediately
after them, who make up society’s workforce, assume the leading role
of atthacariyā, managing affairs expansively so that all across the board
in society have access to their benefits.
Eventually, all are equal and harmonized by the principle of
samānattatā (samāna in Pali means “even; equal” with a connotation of
“harmonious and participatory”).
By evenness or equality is meant being equal or even in the face
of the Dhamma, both the Dhamma in terms of laws, rules, and
regulations of human society (nītidhamma) and the Dhamma in terms of
the natural law of being subject to natural causes and conditions
(dhammaniyāma).
At the same time, it is evenness or equality in terms of being
harmonious and taking part, which in a way is similar to the principle of
participation or involvement.
It is, however, remarkable that in our society as it has been, most
or many people exploit the principle of involvement in the sense of
aiming for participation in taking. As a result, equality and participation
often lead to contention and divisiveness. Those involved would be
confined to both waiting to acquire something and fixing their eyes
attentively on getting an equal share as others, without progressing to
the stage of contributing constructively together.
Therefore, it should be emphasized that if the principle of
samānattatā is to be followed, participation should also be viewed from
the vantage point of taking part in giving.

๓๙
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แทนที่จะพูดว:า การ “มีส:วนร:วม” อาจเปลี่ยนพูดใหม:ว:า การ “ให
สวนรวม”
ที่ว:านี้ พูดอย:างรวบรัด ความเสมอภาคตามหลักสมานัตตตานี้ ตBองมี
ทั้ง เสมอภาคกัน เท:ากัน และเขBาร:วมกัน (สมานอัตตา) ทําการทํางานอย:าง
สมเสมอเขBากัน (สมานกิจจ) และร:วมสุขร:วมทุกขกัน (สมานสุขทุกข)
เป$นอันว:าไดBพูดมาพอสมควรแลBว ในเรื่องของการที่ทุกคนจะตBอง
ร:วมดBวยช:วยกันสรBางสรรคอภิบาลสังคม
สงกรานต เปนมงคลวาร ที่ผูสูงอายุปฏิบัติการสมานสังคม
ดังไดBพูดแต:ตBนว:า โดยทั่วไป สังคมทั้งหลายมีวัฒนธรรมนับถือ
ผูBสูงอายุ โดยเฉพาะเมืองไทยนี้เป$นสังคมหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมในการเคารพ
นับถือผูBสูงอายุเด:นชัด โดยไดBปฏิบัติเป$นประเพณีสืบทอดกันมาอย:างหนัก
แน:นจริงจัง ดังมีการแสดงออกเป$นกิจกรรมหลักในประเพณีวันสงกรานต
ซึ่งเป$นวันสําคัญของทุกปX เป$นวันเริ่มตBนปXของสังคมนี้สืบมานาน ดังที่บัดนี้
เรียกกันว:าปXใหม:ไทย มีความสําคัญมากถึงกับในปVจจุบัน ไดBยอมรับใหBถือ
เป$นทางการว:าวันที่ ๑๓ เมษายน ซึ่งเป$นวันมหาสงกรานต อันเป$นวันหลัก
วันแกนของเทศกาลสงกรานต เป$น “วันผูBสูงอายุแห:งชาติ”*
เมื่อถึงวันสําคัญ คนไทยถือกันมาว:าตBองทําบุญ ยิ่งในวันสงกรานต ก็
เป$นการทําบุญใหญ: เรียกว:า “ทําบุญรวมญาติ” คนทั้งหมู:บBาน ทั้งถิ่น ทั้ง
*

มติ ค.ร.ม. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๕ (ต:อมา มติ ค.ร.ม. ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ ใหBวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปX
เป$นวันครอบครัว) – ขออนุโมทนาพระพงศธรณ เกตุoาโณ ที่ช:วยสืบคBนหลักฐานที่แสดงนี้
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Instead of saying “taking part in (doing) something,” we might as
well rephrase it as “contributing partnership in (doing) something.”
This is thus briefly dealt with here. Equality in accord with the
principle of samānattatā has to comprise equality and participation
(samana-attā), doing work in equal and harmonious terms (samānakicca), and standing together in weal and woe (samāna-sukha-dukkha).
So, enough has been said about all people having to participate
and help one another in constructing and protecting their society.
Songkran is an auspicious occasion
when elders take action to harmonize society
As said from the outset, in general, all societies have a culture of
respecting the elderly. In particular, Thailand is a society that has a
distinct culture of showing reverence and respect to elderly people. This
has been traditionally observed in a steadfast and earnest manner, as
has been given expression in major activities in the tradition of Songkran
Day, a red-letter day of every year, long held by generation after
geneeration as this society’s beginning day of the year, now known as
the Traditional Thai New Year’s Day. It is accorded so much importance
that nowadays the thirteenth of April, which is Great Songkran Day, the
principal core of the Songkran Festival, has been officially recognized as
the “National Elderly Day”*
When an important day arrives, it has been a tradition for Thai
people to make merit. Especially on Songkran Day, it is a great meritmaking occasion, called “merit-making with the gathering of relatives.”
People of an entire village, locality, or community get together to make
*

It was a Cabinet resolution passed on December 14, 1982. (Subsequently, there was
another Cabinet resolution passed on December 31, 1989, designating the fourteenth of
April of each year as “Family’s Day”). My thanks go to Ven. Phra Pongsatorn Ketuñāṇo
for his help in searching for the facts shown here).

๔๐
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ชุมชน มาชุมนุมทําบุญร:วมกันที่วัด เพื่ออุทิศกุศลกรวดน้ําใหBแก:ประดา
ญาติ มีบรรพบุรุษ คือผูBใหญ:ผูBสูงวัยรุ:นก:อนที่สิ้นชีพจากไปแลBว เป$นหลัก
เป$นจุดรวมใหBชุมชนทั้งหมดมาสามัคคีทําบุญร:วมกัน เชื่อมคนที่ยังอยู:และ
ผูBที่สิ้นแลBวใหBถึงกัน
เมื่อไปวัดทําบุญดBวยน้ําใจระลึกถึงใหBความสุขแก:ผูBใหญ:ผูBญาติทั้งหลาย
ในอดีตแลBว เพื่อความสะดวกก็อาจจัดพิธีสรงน้ําพระ ซึ่งเป$นผูBใหญ:โดย
คุณธรรม (คุณวุฒิ) ใหBเสร็จก:อนกลับบBาน
ต:อจากทําบุญใหBแก:พ:อแม:ปูKย:าตายายผูBใหญ:รุ:นเก:าตอนตBนวันเสร็จ
แลBว ทีนี้ก็ถึงเวลาไปเคารพกราบไหวBผูBใหญ:รุ:นปVจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู: ซึ่งเป$น
ผูBสูงอายุ เป$นผูBใหญ:โดยวัย (วัยวุฒิ) หรือทั้งโดยวัยและโดยคุณธรรม ซึ่ง
อาจจะสะดวกจะพรBอมในตอนบ:าย ดBวยวิธีปฏิบัติเป$นกิจกรรมที่เรียกว:ารด
น้ําขอพร หรือทางภาคเหนือเรียกว:ารดน้ําดําหัว (นําสิ่งของไปใหBดBวย อาจ
นําเสื้อผBาใหม:ไปใหBเพื่อเปลี่ยนเมื่อรดน้ําใหBเปXยกไปแลBว)
ต:อจากรดน้ําผูBใหญ: ก็รดน้ํา อาบน้ํา สาดน้ํากันเองไปทั่วทั้งหมด ใหB
ชุ:มฉ่ําสดชื่นเป$นสุขกันทั่วทุกคน
“น้ํา” ที่เป$นเนื้อตัวของกิจกรรมในวันสงกรานตนั้น ในขั้นมองเห็น
รูBสึก มีความหมายเป$นสิ่งซึ่งใหBความชุ:มชื้นสดชื่นฉ่ําเย็น สุขสบาย หายรBอน
และในขั้นลึก เป$นส:วนประกอบสําคัญยิ่งอันจําเป$นของชีวิต เป$นเครื่อง
บํารุงหล:อเลี้ยงชีวิต ทําใหBดํารงอยู:และดําเนินไปไดBอํานวยใหBเกิดมีความ
เจริญเติบโตงอกงาม
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merit at a Buddhist monastery with the purpose of transferring the
merit made to all relatives, primarily to ancestors or deceased senior
folks of past generations, through the rite of water-pouring symbolizing
such a transfer. This is a point of unification whereby members of the
entire community come and act in harmony with merit-making, thereby
connecting the living with the dead.
When going to the monastery and making merit through a spirit
of goodwill and remembrance to gift happiness to seniors and relatives
in the past, people might, for convenience sake, end up performing a
rite of pouring water on the monks, who are considered seniors by their
virtue (i.e. seniority by virtue), before returning home.
After the merit-making for the sake of deceased parents, grandparents, and senior relatives of past generations during the earlier part
of the day, it is time to pay homage and salutation to living seniors in
the present, those elders who are seniors by age (i.e. seniority by age)
or both by age and by virtue, who might find it [more] convenient and
prepared in the afternoon. This is to be performed through an activity
called “pouring water and requesting blessings,” or referred to in
Northern Thailand as “rod nam dam hua” (also bringing to them some
articles as gifts, possibly new clothes for the seniors to change into after
getting soaked due to the water-pouring).
After pouring water on seniors come pouring water on, giving a
bath to, and throwing water on one another across the board, making
everybody dampened, refreshed, and happy without exception.
“Water [nam in Thai],” which is the substance of activity on
Songkran Day, on a visible and sensible plane, is significant in that it
provides dampness, refreshment, cool, comfort, and riddance of heat.
On a profound plane, water is a vital element of life, a nourisher of life
that sustains it and enables it to carry on while bringing about growth
and healthy development.

๔๑
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ยิ่งเมื่อเทศกาลสงกรานตนี้ เป$นช:วงเวลาของฤดูที่มีอากาศรBอนจัด
ความหมายของน้ําดังว:านั้น ก็ยิ่งสําคัญ ยิ่งเด:นชัดในทางความรูBสึกที่ชอบใจ
ชื่นใจ การรดน้ํา อาบน้ํา สาดน้ําใหB จึงสื่อความหมายว:าเป$นการใหBความสุข
ความสดชื่นเกิดกําลังมีชีวิตชีวา
แต:ความหมายดีงามที่ว:านั้นจะเป$นจริงไดB ก็ตBองตั้งตBนจากในใจของ
คนที่รดอาบสาดน้ําใหBนั้น คือเขามีเจตนาดีงาม ทําอย:างนั้น รดอาบสาดน้ํา
ใหBดBวยเจตนาซึ่งมาจากน้ําใจที่ปรารถนาดี อยากใหBคนที่ไดBรับน้ําหรือถูก
น้ํานั้น ไดBมีชีวิตชีวาเป$นสุขสดชื่น
ถBาคนที่รดอาบสาดน้ําใหBนั้นไม:มีน้ําใจมุ:งหมายดีอย:างที่ว:า เขาอาจรด
อาบสาดน้ําใหBดBวยเจตนาแกลBง คุกคาม ทํารBาย เยBยหยัน หรือเอาแต:สนุก
ของตัว แลBวแทนที่ผูBไดBรับน้ํานั้นจะเป$นสุขสดชื่น ก็จะกลายเป$นบาดเจ็บ
เดือดรBอน เจอภัย ไดBทุกข
ดังนั้น สงกรานตจึงไม:จบแค:น้ําที่เป$นวัตถุภายนอก แต:สงกรานตจะ
ตรงและเต็มความหมายไดB ต:อเมื่อน้ําขBางนอก ที่รดอาบสาดใหBกันนั้น สื่อ
ความ เป$นคู: และออกมาจากน้ําขBางใน คือน้ําใจปรารถนาดี ที่อยากใหBผูBอื่น
มีกําลังเป$นสุขสดชื่น และน้ําใจปรารถนาดีอันนี้ ก็คือที่เรียกสั้นๆ ว:า “เมตตา”
หรือ “ไมตรี” นี่เอง
เมื่อรดอาบสาดน้ําใหBกัน ในมือมีน้ําขันน้ําถังน้ําท:อพรBอมจะใชB ในใจ
ก็ตBองมีน้ําใจแห:งไมตรีหรือเมตตาเป$นฐานส:งเจตนาที่ดีอยู:พรBอมกันดBวย จึง
จะเป$นสงกรานตที่มาในวัฒนธรรมไทย
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Especially since the Songkran Festival falls within the period of a
very hot season, the said significance of water becomes even greater,
more conspicuous in a sentiment of delight and refreshment. Pouring
water on, giving a bath to, and throwing water on others thus convey
the meaning of gifting happiness and refreshment, thereby bringing
about strength and liveliness.
However, the said positive meaning will only be translated into a
reality when it is initiated in the mind of those applying water on others,
i.e. with a good intention in so doing—out of a spirit of goodwill, wishing
for the liveliness, happiness, and refreshment of the ones on the
receiving end.
If those applying water on others are without the said benevolence, they might do so with an intention to pull a prank on, threaten,
harm, or mock the other party, or simply to amuse themselves. Instead
of getting happy and refreshed, the ones on the receiving end will get
hurt, troubled, exposed to danger, and miserable.
Therefore, Songkran does not merely end with water, which is an
external object, but it will gain its forthright and full significance only
when the water outside applied on each other conveys a meaning,
pairing with and deriving from the water inside, i.e. nam jai [in Thai,
literally “mental water”], or a spirit of goodwill wishing for others’
strength, happiness, and refreshment. It is this spirit of goodwill that is
succinctly called “loving-kindness” or “friendliness.”
When pouring water on, giving a bath to, or throwing water on
one another, just as a person has in his hands bowl water, bucket water,
or piped water at his disposal, so too his mind must simultaneously have
a spirit of goodwill or loving-kindness as basis for conveying his good
intention. Only in this way would it constitute the kind of Songkran that
has been ingrained in Thai culture.

๔๒

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

การรดน้ําอาบน้ําใหBนั้น เริ่มดBวยไปรดน้ําผูBใหญ:ผูBสูงอายุก:อน เหมือน
บอกว:าโดยวัฒนธรรมประเพณี สังคมนี้มีผูBใหญ: ผูBสูงอายุเป$นหลักเป$น
ประธาน คนที่ไปมิใช:รดน้ําท:านเท:านั้น แต:ขอพรจากท:านดBวย แสดงความ
มีใจเคารพยอมรับคุณค:าและนBอมรับน้ําคําน้ําวจี คือใจพรBอมที่จะฟVงและ
รอที่จะรับจะถือเอา
สงกรานตจึงเริ่มตBนเหมือนเปbดปXใหม:ดBวยกิจกรรมเริ่มแรก คือการที่
อนุชนคนรุ:นที่ตามมาหรือรุ:นหลังแสดงความเคารพรักนับถือและขอรับพร
คือวรสารจากผูBสูงอายุซึ่งเป$นผูBหลักผูBใหญ: ผูBทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ หมายความ
ว:า สงกรานตเริ่มปXใหม:ดBวยกิจกรรมที่เป$นสัญลักษณแห:งการที่สังคมแสดง
ความพรBอมใจรับคําสื่อสารอันดีงามประเสริฐจากบรรดาท:านผูBสูงอายุ
เมื่อคนรุ:นนBองรุ:นหลังเหล:าอนุชนมาเคารพนบไหวB นําน้ําขันน้ําท:า
น้ําวารีมาอาบมารดใหB แสดงน้ําใจปรารถนาดีมีไมตรีนอบนบนับถือ และ
รอขอรับน้ําคําน้ําวจีที่จะอวยชัยใหBพรอย:างนี้แลBว ก็เป$นวาระที่ผูBสูงอายุซึ่ง
เป$นผูBหลักผูBใหญ:นั้น จะเริ่มสงกรานตเปbดศักราชใหม: ดBวยการใหBน้ําคํา อวย
น้ําวจีแห:งเมตตา ถ:ายทอดออกมาเป$นคําบอกเล:าเรื่องราวประสบการณ ชี้
แนะนําทาง และคําอวยพรส:งทBาย นี่คือสงกรานตมาย้ําทวนใหBคนต:างรุ:น
ต:างวัยไดBสื่อสารสมานร:วมกันสืบประสานสังคมไวBใหBดี
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Pouring water on or giving a bath to others will start with going to
pour water on elders as if to say that by culture and tradition, in this
society there are seniors and elders serving as mainstays and chiefs.
Those visitors do not only pour water on them, but also ask them for
their blessings, thereby expressing reverence to them, acknowledging
their value, and humbly receiving their nam kham [in Thai, literally
“verbal water”] or nam wajee [in Thai, literally “speech water”], namely
words or oral messages, i.e. with a mind ready to listen to them and
waiting to receive and hold on to them.
Songkran, therefore, starts like opening a new year with an initial
activity whereby people of succeeding or later generations express
homage, love, and respect, and ask for blessings or goodwill messages
from the elderly who are senior members of society, those high in age
and virtue. This means that Songkran starts a new year with an activity
symbolizing society acting in unison in receiving a noble, good message
conveyed by those elders.
When people of junior or later generations or posterity come to
pay homage, bringing bowl water, pier water, or water available from
some other source [i.e. nam “physical water”] to give a bath to or
pouring water on elders, expressing a spirit of goodwill, kindliness, and
deference [i.e. nam jai “mental water”], and waiting to receive words of
blessing [i.e. nam kham “verbal water” or nam wajee “speech water”] in
this way, it is now the seniors’ turn to start Songkran, commencing a
new year by giving words of loving-kindness transmitted into accounts
of experiences, guidance, and blessings in the end. This is effectively
Songkran coming to provide an emphatic or repeated reminder for
people of different generations and different age groups to communicate, harmonize, and join forces in maintaining and keeping society
together and in good shape.

๔๓

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

บทบาทและส:วนร:วมที่ผูBสูงอายุ ผูBหลักผูBใหญ: ผูBสูงธรรมสูงปVญญา ทั้ง
สูงวัยและสูงคุณความดี จะแสดงออกมา และมอบใหBแก:สังคม เริ่มตั้งแต:วัน
มหาสงกรานตนี้ ก็เป$นไปตามสูตรพระพรหม และสูตรพระราชา ที่ว:าแลBว
ขBางตBน
ตาม สูตรพระพรหม ในยามสงกรานตที่คนทั้งหลายอยู:ในสถานการณ
ที่สบายดีเป$นปกติ ผูBใหญ:ในฐานะแห:งพรหม จึงทรงไวBซึ่ง “เมตตา” คือใน
ใจมีความรักความปรารถนาดีต:อทุกผูBทุกคน อยากใหBเขาเป$นอยู:ดีมีความสุข
ทั่วกัน
จากนั้น ตาม สูตรพระราชา ดBวยน้ําใจที่มีเมตตานั้น ก็แสดงออกมา
โดยกล:าวถBอยคําเป$นน้ําวจีที่เป$น “ปbยวาจา” คือ คําที่พูดดBวยใจรักปรารถนาดี
ชวนใจผูBฟVงใหBอยากถืออยากทํา อยากเขBามาพบปะสื่อสาร มาพูดจาดBวย
ช:วยกันชวนกันแกBปVญหาและทําการสรBางสรรคทั้งหลาย ลงทBายดBวยคํา
แสดงจุดหมายของเมตตา คือคําอวยพรใหBทุกคนเจริญพรั่งพรBอมดBวย
จตุรพิธพร และใหBสังคมหมู:ชนเจริญงอกงามสุขสันตมั่นคงยั่งยืนตลอดจิรกาล
สงกรานตที่ฉลอง–รับ–เริ่มศักราชใหม:ไดBเต็มความหมายอย:างนี้ จะ
ไม:มีความหมายเป$นเพียงการกBาวไปของกาลเวลา ตามการกBาวยBาย (สงฺกฺรานฺติ;
สงฺกนฺติ = สํ + กนฺติ) ของดวงสุริยา จากราศีมีน ไปเขBาราศีเมษเท:านั้น แต:
จะไดBความหมายดีงามสําหรับชีวิตและสังคม ตามคําแปลที่ยักเยื้องไปไดB
ตามรูปศัพทของสงกรานตนั้นว:า จะไดBมีชีวิตที่กBาวไปดี ในสังคมที่กBาวไป
ดBวยกัน ใหBเป$นการกBาวไปดBวยกันทั้งสังคม ของทุกชีวิตที่กBาวไปดBวยดี
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The role and partnership that elders or senior members of society,
who are advanced in their Dhamma and wisdom, and both high in their
age and virtue, will exhibit and contribute to society, starting from Great
Songkran Day, are in accord with the Brahma and the king formulas as
described earlier.
According to the Brahma formula, during the Songkran Festival,
when people are in a well and normal situation, seniors in their status as
Brahma are endowed with loving-kindness, i.e. having in their mind love
and goodwill for all, wishing them well-being and happiness without
exception.
Then, according to the King formula, with a spirit of lovingkindness, endearing speech is uttered, i.e. words spoken with a mind full
of love and goodwill, persuading listeners to be eager to comply and act,
and to be eager to come together and get in touch and converse,
helping to convince one another to solve problems and engage in all
sorts of constructive activities. This will end up with words expressing
the aim of loving-kindness, namely words of blessing for all to prosper,
fully endowed with the four boons of life, and for society and the people
to thrive in happiness, peace, security, and sustainability for a long time
to come.
The Songkran that celebrates, welcomes, and commences a new
year to its fullest import like this will not only mean the elapse of time in
accord with the passage ([Sanskrit] saṅkrānti, “going from one place to
another”; [Pali] saṅkanti = saṁ + kanti) of the sun from Pisces into Aries, but
also gain a positive connotation for life and society, by virtue of a literal
meaning that can be expediently interpreted of the term “songkran” [saṁ
“together” + kanti “moving”] thus: to have a life going well in a society that
moves forward together, so that it is the progressing together of the entire
society of every life that moves smoothly along.

๔๔

ถ้ าสูงอายุเป็ น ก็นา่ เป็ นผู้สงู อายุ

ลงทBาย การที่สังคมไทยไดBชื่อว:าเป$น “สังคมผูBสูงอายุ” นี้ ถือไดBว:า
เป$นการบอกกล:าวนัดหมายใหBเหล:าอนุชน คือบรรดาคนรุ:นหลังที่ตามมา
ต:อจากผูBสูงอายุเหล:านั้น ไดBร:วมใจช:วยค้ําชูผูBสูงอายุไวB ใหBดํารงอยู:ในฐานะ
เป$นบุคคลมีคุณค:า น:านับถือ อย:างที่เรียกว:า เป$นผูBหลักผูBใหญ: ผูBเป$นอยู:ดี
งดงาม มีความสุข ที่มวลอนุชนรูBสึกอบอุ:น ร:มเย็น พากันมารวมกําลังร:วม
ในการสรBางสรรคอภิบาลสังคมนี้ใหBเจริญงอกงามอยู:ในความสุขสันตมั่นคง
อย:างยั่งยืน ตลอดกาลยาวนานสืบไป
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In the last analysis, the fact that Thai society is dubbed as “a
society of the elderly” can be regarded as a notification to engage the
multitude of later-born ones, i.e. those of the succeeding generations
that are subsequent to the elderly’s, to come together in one mind and
lend support to the elderly population, maintaining their status as
valuable and respectable people such as referred to as senior members
of society, who have their lives lived well, elegantly, and blissfully, and
under whom people of the younger generations can feel warmth and
peacefulness, and come to join forces in constructing and protecting
this society, thus enabling it to thrive sustainably in happiness, peace,
and stability for years to come.

บันทึกของผูแปล
แมBว:าผูBแปลไดBเพียรพยายามใหBคําแปลภาษาอังกฤษมีความความหมาย
ใกลBกับตBนฉบับในภาษาไทยใหBมากที่สุดเท:าที่จะทําไดB ท:านผูBอ:านอาจยังพบ
ความลักลั่นดBานคําศัพทในบางแห:ง จึงขอชี้แจงโดยย:อไวB ณ ที่นี้
คําที่ดูเหมือนว:าแตกต:างกันในภาษาไทยอาจแปลเป$นคําเดียวกันใน
ภาษาอังกฤษ ตัวอย:างที่เห็นไดBชัดก็คือ vājapeyya เป$นศัพทเดียวที่ใชBแทน
วาชเปยะ และ วาชไปยัง ดBวยเหตุว:า ทั้งสองคํานี้แมBมีที่มาต:างกัน แต:แทBจริง
แลBวก็เป$นศัพทเดิมเดียวกัน คําแรกตรงกับ วาชเปยะ ในสันสกฤตพอดี ส:วนคํา
หลังแผลงมาจาก วาชเปยฺยํ ในบาลี และนิยมใชBกันมาแต:เก:าก:อนในหนังสือ
ธรรมะภาษาไทย คําว:า vājapeyya เป$นรูปที่เลือกใชBในที่นี้เนื่องจากเป$นรูป
พื้นฐานของศัพทคํานี้ในบาลี กล:าวคือ รูปที่ยังมิไดBลงวิภัตติ์ ที่เรียกกันว:า “รูปที่
ใชBเมื่ออBางถึง” ซึ่งตามปกติจะ ใชBเป$นคําตั้งในพจนานุกรม
ในทางกลับกัน อาจใชBคําหรือวลีภาษาอังกฤษต:างกันแปลศัพทไทยคํา
เดียวกัน ตัวอย:างที่สําคัญไดBแก:คําว:า อายุ ซึ่งเขียนเป$น ayu (เมื่อใชBอย:างคํา
ไทย) หรือ āyu (เมื่อใชBอย:างคําบาลี) และแปลเป$น age, longevity, duration of life หรือ vital power ขึ้นอยู:กับความหมายที่มุ:งสื่อในบริบทนั้นๆ ใน
ทํานองเดียวกัน คําว:า อายุ เมื่อใชBร:วมกับคําอื่นในวลี ก็จําเป$นตBองแปลยักเยื้อง
ไปตามที่เห็นว:าเหมาะสมแก:บริบทเช:นกัน ดังนั้น สูงอายุ จึงแปลเป$น high in
āyu, (being) elderly หรือ advanced in age และ ผูสูงอายุ แปลเป$น elder,
elderly person, elderly one หรือ the elderly ส:วน ชั่วอายุ ก็แปลเป$น lifespan
T

Translator’s Note
Although the translator has put in a lot of effort into making the
English translation as close in meaning to the original text in Thai as
possible, the reader might still find some lexical discrepancies in certain
places. A brief explanation is thus offered here.
Seemingly different words in Thai might be translated into the
same word in English. An obvious case in point is vājapeyya, which is the
only word used for

วาชเปยะ

and

วาชไปยัง,

on the grounds that both

words, though derived from different sources, actually belong to the
same original lexical item. The former is exactly equivalent to the
Sanskrit vājapeya, while the latter is modified from the Pali vājapeyyaṁ
and has since the olden days been in popular use in Thai-language
Dhamma books. The word vājapeyya is the form chosen here as it is the
basic form of this term in Pali, i.e. its uninflected form—so-called “citation form,” which is normally to be used as a dictionary headword.
Conversely, different English words or phrases might be used to
translate the same Thai word. A significant case in point is the word อายุ,
which is spelled as ayu (when used like a Thai word) or āyu (when used
like a Pali word), and which is rendered as age, longevity, duration of life,
or vital power, depending on the intended meaning in that particular
context. Likewise, the word อายุ when used together with other words in
a phrase has to be expediently translated as deemed suitable for the
context as well. Hence สูงอายุ is translated as high in āyu, (being) elderly,
or advanced in age, and ผูสูงอายุ as elder, elderly person, elderly one, or
the elderly, while ชั่วอายุ is rendered as lifespan.
T

บันทึกเรืองลิขสิทธิการแปล
ขอแจ้ งไว้ เพือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิตอ่ ไปว่า เนืองจากหนังสือทังปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพือประโยชน์สขุ ของประชาชน ไม่
มีคา่ ลิขสิทธิ+อยูแ่ ล้ ว เมือท่านผู้ใดเห็นคุณค่า และมีบญ
ุ เจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่วา่ จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย หรื อจาก
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอืนใด ก็เป็ นการช่วยกันเผยแพร่ ธรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้ กว้ างออกไป
ผู้ทีทํางานแปลนัน ย่อมต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถในการทีจะแปล โดยสละเรี ยวแรงสละเวลามิใช่น้อย ถ้ าผลงานแปลนันทํา
ด้ วยความตังใจ น่าเชือถือหรื อเป็ นทีวางใจได้ ในเมืออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ+ในงานต้ นเรื องนันอยูแ่ ล้ ว ลิขสิทธิ+ฉบับแปลนันๆ ก็ย่อมถือได้ วา่
เป็ นของผู้แปล ในฐานะเป็ นเจ้ าของผลงานแปลนัน โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของตน และเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการทีจะ
ให้ ผ้ หู นึงผู้ใดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน หรื อพิมพ์จําหน่าย ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทังนี สิงทีผู้แปลจะพึงร่ วมมือเป็ นการแสดงความเอือเฟื อ ก็คือ ทําการให้ ชดั มิให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่า อาตมภาพได้ รับค่าตอบแทนหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ และแจ้ งให้ อาตมภาพในฐานะเจ้ าของเรื องเดิมได้ ทราบทุกครังทีมีการตีพิมพ์ และถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะมอบหนังสือทีตีพิมพ์เสร็ จ
แล้ วประมาณ ๑๐ เล่ม เพือเป็ นหลักฐานและเป็ นข้ อมูลทางสถิติตอ่ ไป
อนึง ผู้แปลอาจแสดงนําใจเอือเฟื ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้ อใดข้ อหนึง หรื อทุกข้ อ ต่อไปนี
ก) ให้ อาตมภาพเจ้ าของเรื องต้ นเดิมนันก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ข) ให้ อาตมภาพ อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการพิมพ์แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้ อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิมพ์งานแปลนันเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการพิมพ์แจกเป็ น
ธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
Memorandum on Translation Copyrights

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books are
meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already without royalties, when anyone
on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into Thai or from
Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the Dhamma and furtherance of the
public good.
Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their undertakings by
putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are credible or
reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those translations are to
be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the translated texts. The translators themselves are to be in
charge of and responsible for their own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to grant permission to
any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free distribution as gifts of the
Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.
In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make things clear
so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also requested to notify me,
as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of each published work
should be given to me as evidence of the publication and for record keeping purposes.
In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following:
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts of the
Dhamma;
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of publishing
for free distribution as gifts of the Dhamma;
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in
the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma.
Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009

